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శృంగారరసగుళికయ నం దగుస్న్వియదర్శికానాటిక సూత్నుము 

లో మోతే మన్నట్లు చిలుతుకతనముతోనే రసవత్తరం బయ్యును చిర 
కాలము మంచిముదణములు లేమిచే (పాయికముగా అచనాన్వాదిత్యయై 

యుండినది. ఇది తొలుత కలకత్తాలో దోపభూయిష్టముగాను వివా 

యముగాను ముదిత మయినది. అనంతరము మంచిదశ కలిగి విశాఖ 

పట్టణములో (శ్రీమాకళా పరవస్తు ow జగన్నాధస్వామిగారిచే స 

చాయంబుగను సవ్యాఖ్యంబుగను ్  తలుంసలివిల ప. (పక టింపంబడి 

పఠ నానుకూలం బయినడి. అనంతర నాగరము దణములలో 'మేేలె నవి 

మె తెనుంగులివిము దణంబునే అనుసరించినవి. 

-ఈరసమయ। పబంధమును ఆంధ్ర సంస్కృత నిద్వ్యార్థిలోకమునకు 

అరంటిపండువలె ఒలిచి నోటంబెట్టుటకై సంస్కృతటిప్పణముతోను శె 

నున. సంవూర్థటీకతోను ఈమ్ముదణముం గావించినాండను. ఈము 

[దణమందు ఉచితము లనుతలంవుచే నటనట నాచేసినయించించుక సన 

రణలకు పెద్దలు మన్ని ంతురుగాక. విద్యార్ధులు పెక్కండు ముందు 

గా మట. వెదకుదురుగావున ఈము దణమందు మూలములో ఛా 

యను టీకలో (ప్రాకృతమును నెక్కొ-లివీనాడను. lh 

మటి యిండలి సంవిధాన సౌభాగ్యము ఏతన్తూలము లయినబ్బహ 

ke 

నిని ఇందుం బభాందుపటీచినా(డను. చా గ 

తృ. శాక భాభాగముల oo ను! గాము గాదు గాన్రన, వా 
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పెద్ద తెల్లరును రగుకిగువ్రలకొు లి: చాసతో యమ్మ శ్రమను స్ట 
ఎ ధన మిచ్చి *, 

గ డె ఆరో 

“ంథధ తాల 

వేదము - ప టరాయసొానీ. 
- (ఆ 

వ 

ఫలతం కంత 1 గాక. 

సై వీల్, 1909. 



కవిప పరస 

ఈనాటికను రత్నా వళీనాగానందములను ధథావకుడు (భాసకుం డొండైె) 

అనుకవి రచించి తన కాశయ మన శ్రీవాగ్గ మహారాజు రచించినట్లు (ప్రకటించినా డని 

ఆభా౫?కము కలదు. 

ఈధావకుండు ఇరువదింటి కెక్కు_శు నాటకములు రచించినట్లును అందు కరు 

రస్మపథాన మైనది కిరణావళి యను పేరిటిది ఒకటి యుండె ననియు రాజశేఖర కృత 

స. దెలియ నగుచున్న ది. 

ఈధావండు చాకలి యనియు సుటకగ్సరశబ్దనుటి తాంతి మయినయొకానొ క 

చిన్ని కావ్యమును రచించినకతంబున నితనికి ఘుటకర్చ్పరు6 డనినామాంతరము గలిగి ననియు, 

6 ధన్య న్లరి కుపణ కామరసీంహ శజుు.. 

బేతాళభట్ట భుటకర్పర కాళిదాసాః 

ఖ్యాతో వరావామిపారో నృపలే స్పభాయాం 

రత్నాని వె వరరుచి ర్నవ విక్మమస్య. ” 

అని పరిగణితు లయినవిక్రమార్క_నవరళ్న ములలో నొక డనియును చెప్పుదురు. 

మణియు ప్రూర్యో క్ష శ్రీవార్డుండు క్రీస్తుశక మునకు ముందు (56-వ సంవత్సరము 

నుండి) శక్ర ప్రవర రకు డయినయుజ్ఞయినీ పతి శ్రీ వి క్రమాదిత్యు (జే యనియు ఆయనకో 

(శ్రీవాష్టుం డనినామాంతేర మనియు య. (శ్రీ, శ. ఏడవశతాబ్బమున క న్యాకుబ్దము 

నేలిన హాష్ట వర్ధనుం డని యొకకొందటబున్సు వీ రిరువురుం గా రనియు స. 

డన (శ్రీవా వాష్టుర డని మటిీకొొందటును అఫి పాయపడియున్నా రు. 

గని ఒకహామంవానిచి నుండి విడివింపంగా నాగు. ri కటక నతనికి “ఘాపవ 

ను, దాని వాదనముచేత్యీ కసపాటచేతను వత్సరాజు ఆ 
౨ లయించి కట్టి 'తెచ్చుచుం డెను, స 

నుయికీ చండికను గూర్చి తా నొనర్చినచండోపాస నచే ఆ 
గుమును పొందినవాండు ల్లంగారకాసురునిసుతను అంగారవ 
గోపాలకుండు పాలక ) నని యిరువ్రురు పుత్తులను వాస 

లావణ్యను చాసవద్శ? మనుకూంతునుం బడసెను. ఆమెకు 

./ 
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వునివరమువలన. అ 
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"పెండ్లియీడు కాగా -వండమహా నేనుండు ఆమెకు తగినవరుండు తనకు శాళ్వత వెరి య 

యినవత్సరాజా దక్క వే జొకండు లేమి చెలింగి మెలపున నతని వశపజబుచుకొనువా€ 

దే వత్స్రాజును తేనయింటికి వచ్చి తనకూంతు నకు గాంధర్యవిద్య "సేర్ప్వవలయు నని దూ 

తముఖుముగా నడి'గను. మంత్రులబోధన చేళ వత్స రాజు తనకడశే శిప్యునుగా కూంతును 

పంపవచ్చు నని చండమహో సేనునికి (పతిస ం౦దేశము పంపెను, 

అంతట -చండమహా సేనుండు వ ల్ఫేకునిగజ గహణవ్య సన "మెటీం్ యతనిం బట్టు 

కొన సాటి లేనిజంత్రపు కేునుంగును చేయించి దానికడుప్రులో వీరఫురుషులను గాంచి 
యుంచి వింధాన్టరణ్యములోే నిలిపించెను. వెంటగాం డవలన ఆయేనుగునుగూర్చి నిని వ 

త్సరాజు దానీం బట్టు వా6డై తరలి అడి బెదరు నని దండును దూరమున నిలిపి ఒంటిగా 

దరిసీ దాని నెలయింప -ఖాషవతిని 'వాయించుచు సంగీతముచేసెను, అదియు వా సవ 

గజమువో లె చెస్టించుచు గీతాఒక్ళష్టమువో ల దరియుచు, ము చెడ 

యుచ్చు అతని నేకాకిని గసహానమున కెలయించెను. అంతట దానికడుఫునుండ్ తలుపులు 

తెచుకొని వీరప్రరుషులు దుమికి అతనిం బటి యుజ్జయినికిం గొనిపోయిరి. చండమహాో 

నేనుండ ఎదురువచ్చి సత్క_రించి 'సంకెలల ' వెచియే క్ట ప్రభూ ఈమెకు "సంగీతము 

సర్పము వీమ్షట నీకు కల్యాణ మగును చిత్తమందు ఆయాసపడకుము అని చెప్పి వా 

సవధత్తను శిప్యంగా నప్పగించెను. ఈ(ప్రస క్తిచే వాసవద_త్త వల్సేశుని వలచి యతనికై 
యేసాహూసమేనియుం జేయ సిద్ధపడి యుండెను, 

ఇంతలో వ ల్సేశునిమహామంత్రి యాగంధ రాయణుండు రాజ్యము రుమణ్వ దాదుల 

కప్పగించి వచ్చి తనయోగవిద్యా (ప్రభావముచెత తనకును వసంతకునికిని మాజురూ పులు 

-గావించికొని ఉజ్జయిని జొచ్చి (ప్రభువునకు విమో దాస్థ్యమై వసంతకుని తత్పన్ని ధికిం 

బంపెను, అనంతగము తౌను వలసినయేర్చా టు గావించి ప రాచనగలు 

సాచ్చి వత్స రాజుం గాంచి యాతని నిట్లు హాచ్చరించెను: wry నిన్ను చండమహో 

సేనుడు మాయచెత పట్ల కెచ్చినాడు; ని ని న్ని తడు కొొనూరిత నిచ్చి సమ్మానించి విడి 

'వీంపం దలంచి య, వ కనుక ఇతనికొమారితను మనము స్వయముగా హరించి 

కొనిపోవుదము, ఇందువలన నితేనిగర్యమునకు తగిన్నపాయళ్చి త్ర మగును. మనకు స్రౌరు 

షము లే దనులాఘవము కలుగకుండును. ఇతడు కొమారితకు భద్రవతి యను సోళ 
యీనుంగును ఇచ్చియున్నా (డు. దానివేగమును పట్టుసామగ్గ వ్ప్రయు నడగిరికి తప్ప నటీ 

'యేయేనుగునకును లేదు. దానిని చూచినయెడల నడగిరి దానితో యుద్దము చేయా.” 

యదు. దానిమావటీని ఆహిథఢకుం డనువానిని "నేను విస్తారము ధన ప. మ. 

' పోయెను, 
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అనంతరము వత్సరాజు ఆపన్నాగమును వాసవదత్త కెజుకపటీచెను. ఆమె. 
యాసాఢకునిం (బయాణసన్నా హమున కాజ్ఞ చేసెను. రాత్రి ఆహెథకుండు భ(ద్రవతిని 

సన్న హముచేసీ తెచ్చెను. వత్సరాజు యాగంధరాయణోపదిష్టయోగములచె సంకి ళ్లూ. 

డ్చుకొని ఘోపవతిం గైకొని తానును వసంతకుండును వాసవద త్రయు ఆమెనెచ్చెలి 

కాంచనమాలయు ఆపాఢకుం డైదవవాండుగా ఆమ త్తహ స్త్రీని నెక్కినవాండై అది. 

యష్పుడు (పొకారమును పగులగొట్టి చేసీనదారిగుండ వెలువడి పపహారావీరులను సంవా: 

రించి వేగముగా పయనము ప క ఎస 

అంతట పట్టణ మెల్ల గందరగోళ పడంగా వృత్తాంత మెలి పాలకుడు. గడికి ' 
"నెక్కి. వీరిని వెంట దణీ మెను, వత్సేరాజు వానిపై అ హవాన గురియించెను. ఛ(ద్రవతిని : 

నడగికి కొట్ట దాయెను. ఇంతలో గోపాలక్తభననచ్చి తమ్ముని యుద్ధమునుండి నివారించి. 

తోడా _నిపోయెను. అనంతరము బకర్ స్సు Se త వతు సాగించి విం. 

ఇ్యారణ్యాయులే తనమ్మితుండు పుళింగ్వకుని పల్లియలో విశ్రమించి (కమ్మక్ర మముగా కా. 
శాంబిం చేరి అచటి వారి కెల్ల "నేత్రోోత్సవము గావించెను. అనంతరము గోపొలకాదులు 

వచ్చి వత్సరాజునకు వాసవద క్స్ నిచ్చి యథావిధిగా వివాహమహోత్సవము జరిపిరి 
ఈనాటిక లోనికథ బహ వాత్కే_థయందలి (కథాసరిత్సాగరమునందలి) బంధుమతీ | 

చరి త్రముపోలిక'ను కల్సింకు(బడినది, ఆచరిత యెట్లన:- 

a బంధువుతి కథ. 
‘ 

ఒకప్పుడు గ్లోశపాలకుండు తాను వాహుపరా[కమముచే పటితెచిన బంధుమలీ ' oe SE ca ్ టి 
యనున్ క రాజక న న్స్య్ను వాసవద త్తీకు కానుక. పంపెను, ఆమెను వాసవద త్తే మంజాలిక ' 

యని మాజు శే సర సెట్టి దాచి యుంచెను. రాజు ఒకనాడు బంధు మతిని + దూచి వసం. 
తకుని సాహాయకల ఇరా య్మ్లోము చేత ఏకాంతెముగా ఉ ద్యానవనములో నొళపొదరింట లావణ్య'సము 
(ప్రమల వనం యుద్భవి వించిన యపర (శ్రీనిం బోలె లెగాంధర్వవి విధిచెత వివాహమాడెను. దానిని ' 

చాటవ్లస్టీండి చూచి కోపగించి వాసవద త్తే తేన వుట్టినింటినుండి వచ్చియున్న 'యొకపరి వాజి 

కను ' MD యనునామిను శరణు. జొచ్చెను, అమెమాటలచేత అలుకతీటీ 

గేసవద త్త బంధుమతిని ఛత౯ కిచ్చి వేసె os మనస్సు మృదువుగదా) ఇచ్చి 

వనే గూడ ఖయిదు నుండి వదలివేసె న 

(ఈ బంధువుతీ గోషాలక మంజుళికా లతాగ్భవాములకు బదులు నాటికలో (పీయ 
మెవ 

నారణ్యికా దీర్చికలు, కటమవిప. షయ మెల్ల శంటనం గలదు. 
విని పరిణ 

వునివరమువల్ని 



సూత ధారుండు. 

వినయవనును. 
ఉదయనుంయు, 

నసంతరుండు. 

రుమణ్యంతుండు. పస 

విజయ సేనుడు. ఫస 

చండమవహాసేనుబికం-చుక్. 

(పతీహోరి. 

నోసనద a | wii 

ఆరణ్యక (=| వియదర్శిక). 

ఇందీనరిక, 

మనోరమ. . 

కాంచనమాల. wa 

| సాంకృత్యాయని. re 

నాటక పాఠములు. 

ఆంగ రాజాొకంచుకి 

వత్సరాజ్రు కథా నాయకు(డు, 

ిదూష కుందు. 

ఈ దయనునియమాత్యుండు. 

3 నేనానాయకుండు. 

ఉదయనుని పట్టపు బేవి. 

అంగనాజు కూంతురు కథానాయిక, 

23 

వ్ర 

వ పరి వాజిక, 



ఛందోనిహయము. 

౧. శాసూల వి క్రీడికయు (మసజసతతగ్స 12, 7.) 

సూరా ద సజ సే స మ్. సూర చే వ క జ'స్ప్వతా స్పగురవః కార్టూలవిక్రీడితమ్ 

ధూమవ్యా వీలామ అచ్చిన్నా భూపంత ధృష్ట్రఃకిం 
ఉర్ we అన _ న్ షా (శ్రీహష్షో కృమూంమ హృత్వాప వృ త్తిర్వ్యు (భూభజ్ఞం 

భృత్యానా బృిభాణా పాదెర్నూ సీగ్టంయ ఏపూమిోా 

దృష్టం వూ పాతాళా సంతాపం “న్వేదామృః నిశేహం 

౨ (స్రగ్ధర. (మరభనయయయ 7 7) శ) 

(మృభ్నె ర్యానాం (తయెణ (తిమనియతియుతా (స్రష్టరా కీర్తి "లేయమ్. 

కైలాసా పాదాకం అభాత్య వృగ్తాఃతు శ్రొత్రంహం సద్యోవ నిర్టిష్టా ఊర్వీము. 

ఇంద్రవజ (తేతేజగగ; ఊఉ పేంద్రవజ (జతజగగణ) 

స్యాదిష్టవజా తతజా స్తతోగా, ఉపేక్ట్రివజా జతజా స్తతో గా, 

కే. కొన్ని పొదములు ఇదియు కొన్ని పాదములు అదియు నైన ఉపజాతి, 

రాజ్టోవి. అ నఃపు, 

కళ, అర్య (వరుసగా నాల్చుపొదములలో 12, 18, 12, 15 మాతలు.) 

ఘనబ ఆబడ్ధ పాొయోయ  అహీణ సుల్లిని 
తశక్నుణ సాసణి సతరి ఏళెన పాత్యాక 

౫ వసంతతిలక (తభజజగగ్య 8, 6.) 

ఉకా వనన తిలకా తభజాజగౌగ;, 

ఏవంబ ఆభాతి కింయు క్త అసృద్బృ సంజాత 

౬. ఉపగీది (ఆర్యయే ద్వితీయపాదము 15 మాత్రలు.) ఉద్యాన 

2. మాలిని (ననమయయ శ 1.) 
ననమయయయు 'తేయం మాలినీ భోగిలాశ కె, అయివి 

రా గీతి (ఆగ్యయే, చతుర్గపాదము 18 మాత్రలు) ఘుణబం 

౯ శికరిణి (యమనసభలగ 6 11, 

hI 

“ని రుద్ర శృిన్నా యమనసభలా ౫ శిఖరిణీ, స్వభావ 



nL లదు. 

నాని. 
a) 

ధూమవ్యాకులదృష్టి క్ రిన్లుకిర వై వాణి గహణ విధియందు పొగచేత 

కలంతపడిన చూపుగలదై చంద్రకిరణముల 

చేత సుఖ పెట్టయిడిన కన్నులు గలదియు, 

పశ్య స్తీ నర ముత్పుక్కానతముఖీ మో వెండ్లికమారుని తమకముతో చూ 
చుచున్న డై (బ్రహ్మవలన ఎక్కుడుసిగ్దుచేత 

"మోము వాం-చినదియు, చందునివ లె గుండ 

రాహ్లాదికాతీ, పునః 

భూయో పియా స (బహణః, 

నరా నన చతస చనల కాన న ల 
స స చృమును అయిన కాలిగోటియందు. (ప్రతి 
గదాం దధానే శివ ఫలించినవా. డైన గంగాధరుం డైన శివుని 

స్పర్శా దుత్సులశా, కోర గహవిధౌా, మింద ఈసు గలదియు (ఆయనచేతి) 

| తాంకుడుచేత గగుర్కొ_న్న దియు, నయిన 

గారీ శివా యాస్తు వః గారి మోకు మంగళముకై యగును గాక, 
సామాజికులకు మేలుసేయవలయు నని గారిని 'వేండుట..-కర(గ్రవహావిధా-కర== 

చేతియొక్క_ (చెతిని - (గవా = పట్టుకొనుటయొక్క_ - విధా == పనియందు (పెండ్లి 
యందు అనుట్య పెండ్లిలో వెండ్లికొమారిత చేతిని సెండ్లికొమారునిచేత పట్టింతురు గావున, 

పాణి గవాణము కర గ్రహము ఇత్యాదిశబ్బములు "పెండ్లికి చ్చే ర్లయినప్సి, ధూ, . ప్రీ 

ధూమ = (వివావోగ్ని యొక్క. పొగచేత _ వ్యాకుల = కలంతనొందిన - దృష్టిః = 

చూపుగలది (య్సు, ఇష్టుకిర వైః--ఇన్టు = (శివునిశిర స్పు నందలి) చందునియొక్క్ల - 

కిరకై, = వెలుంగులచేత్క అఆ..,&ీ-ఆహ్లోదిత == అనందవెట్టయిడిన - ఆటీ == 
కన్ను లుగలది (యు, పునః = మజల్క ఉత్సుకా == తేమకముగలదై, వరమ్ = పెండ్లీ 

కుమారుని (శివుని పశ్య నీ = చూచుచున్నది (యు (బహ్మణః == (చెంతేనున్న) 

(బవ్మాదేవునివలన్క భూయో(పీయా.__భూయః = అధికమయిన - (పీయా = సిగ్గు 

చేశ (పొగవలన మొదట దర్శనభంగమయినట్టు ఇప్పుడు బహ్మవలన నయిన దని భావ 

ముగా భూయః = మజల్క అని యేని యర్థము చెప్పవచ్చును, నతేమఖభీ-నతే == 



ఇ మ్ < ini ర జ 0 లో & యద [| కో 

వంగిన _ ముఖీ = మొగము గలి (యు గణ్లామ్ = గంగాదేవిన్సి దధా నే =(నె త్రీ 

యందు) భకించియున్న వాండ్రై పా... కే-_పాద = (తనయొక్క. అనయా పార్వతి 

యొక్క) కాలియొక్క_ - ఇన్టు = చంద్రునివంటి - నఖ = గోరనెడు - దర్పణ == 

అస్ట్రమును (చర్మద్రునివ ల గుండము గాను 'తెల్లగాను, అద్దమువ లె సరన మాగాన్ను ఊన్న 

టైనోటిని _ గతే = పొందినట్లి (గోటియద్దమందు (ప్రతిఫలించిన్సు శివే = శివునివిప 
యమ నేస్యా౯ = ఈసుతోం గరాడుకొన్నది (యు స్పర్శాత్ = (శివునిచేత్సి తాం 
కడుచేత, ఉత్పులకా__ఉత్ = ఉద్భిన్న = "మొలచిన - పులకా = గగుర్పాటు 

కలది (యు), (నయిన, గానీ = పొర్వత్వి వః = (ఓ సామాజికులారా) మోక్కు న్వా 

య = మంగళముకొజక్పు అసు = అగునుగాక (మేలు నేయును గాకు, 

మన్నా ఆలస జ్జ 5 1 ఇన్లుకిరకై రాహ్లోదితాతఇబ్లు - 

6 శరిశ ముపచకార (ప్రత్యహం సా సుకేరీ 

చా త వ్ల స మ శ్రి hy ర్మ దా తచ్చిరశ్చష్ట్రపాదైఃఎ కుమార 

ళ్ అవ ప్రాన్ ఆధ కి బ్ 4 = అనానను 2, నతముఖీ (హీయా (బ్రహ్మణః---అసన్ని ధియందు (బహ యుండినందులకు, 

6 ఇహం పె చే క _ 8 . ధికైన పురోహీ తేజ (ప్రయు కృవాణిగ్రవా వాణోపబారె 

తు 
i 
| షస హౌ వితకౌ (ప్రజానాం పద్థాసనస్థాయ పితామహాయ,”” కుమార, 

న వివాహా Ss వివాహాన్ని యొద్ద పార్వతి 

పరమేశ్వరుని చూచుటకై ఆతని వెపు కడగంటి మాడ్క_లు నిగిడింపంగా కన్ను లకు పొగ 

కమ్ముకొని కన్నులు ఎరియంపొచ్చినవ్వి కాన్సి వెంటనే ెంద్లికమారుని తలమింద నున్న 

జూబిల్లియొక్కా "వెలుంగులచేత చల్లంబడ మిక్కిలిసుఖము నొందినవి, అంత నామె మణుల 

నాతనిం దనివితీఅం గాంచుచుండంలా ఆకాంచుటను ఆ చెంతనున్న (బహ్మ పాటదేవుండు పరికిం 

చుచుం డెను అతండు పరికించుటను ఆమెయుం గని సిగ్గుపడినదై వరుని చూచుట మాని 

తలవంచుకిొన్న ది. అంతట అజ్జమువ లె స్వచ్చ మయినతనకాలిగోటియందు ఆమెకు శిన్ర 

నియొక్క_యు అతని నె త్తిమోంద నున్న గంగా దేవియొక్క_యు నీడ యగపడెను. అంతట 

చే తొకశెను నెత్తి ఇెక్కించుకొని యున్నా. డీతం డని యామెకు మనస్సులో ఆయ 
నమో (ద ఈసు పొడమంగాా ఆసమయమందు ఆమెచెతిని శివుడు తనచేతం గయికొ నెను; 
అంత నామె ఆయీసు మజచి (ప్రియతేముని చేతి స్పర్శానందమున పఓలలాడుచుండెను, 
ఆయానందదళలోనున్న పార్వతి ఓసామాజికులార్కా మోకు మే లొసంగుంలాక, 

ఇది చాందీ శ్లోక్షయు, నాంది యనునది నాటకాదులయారంభమందు చేవ 

(వాహూణ రాజ (పభ్బతులకు స్తుతిగా సామాజికాదులకు ఆకీర్ణచనరూా పసముగా 8, 
12, 18, 22, పదములు గలదిగా రచింప(బడును, ఇందు బిల్వ శంఖ చంద్ర కమల చక్ర 

చాక కుముదాది శుభవస్తువాచకనులును కావ్యార్గనూచనయు, నుండవలయును, కొం 



3 
త 

౮ 

ఆవి చ మణటియును; 

ఫా _ 7 = 1 స న్ pw ఇ రాస 'కెలాస్మాదా వుద సే ( రావణునిచెత ) ఎ క్తంబడిన కైలాస 

l తభ వ పర్వతము తూలుచుండలగ్క్సా. (పమధభులు 

ల ఉప్పాంగచున్న  కతూహలముగలవారు 
షూల్ల సత్క_తు కేము, అగుచుండలగా, కుమారస్వామి తభ్లియొ 

దజమతంబున పదనియమ కథాంశసూ-చనలు పావీ,.కములు, 

6 జో అ ఇ లగా ఒవ్ 

ఆకశీర్ణచనసంయుకా స్తుతి ర్యస్తాత్ (పయుజ్య త 

దేవద్విజన్ఫపాదీనాం తస్తా న్నా నీతీ సలా, 

మజ్బల్య నజ చ నా?పె కోక కరవ శంసినీ 
అ) క్షు ది 7?జై రా 

పడె ర్యుకా ద్వాదశే రహ్ట్రాఫీ ర్వా పడె రుత, సా డద 

6 Fs వ య (తాప్టాభి న్వాదళభి రష్టాదళభి వ వా 

ద్యావింళ త్యా పడై రా(పీ సా నాన్లి పరికీ రతా. (a 
౪ 

— 

ళా 

6 అరతః శబతో వాపీ మనా క్యా వ్యాస్టసూచ నమ్ 
థం థి 

6 పదాదినియమా౭పివా.” 

“నన ని దేవతా యసాత్ తసా న్నా నీతి సంజి తాఎ'--అనయూా ఎందువలన దేవత 
టం జాకి ఆలీ టి దా 

లు(అొనందింతురో అందువలన నాంది యని పేర్కొ-నంబడినద్ది అని నాంది 'సంజ్ఞావివరణము. 

కావ్యాస్థసూచన వాదులు ఈళ్లోకమునందు. —గంగను నెత్తి కెక్కి_౦చుకొ స్త 

శివుడు గారిని వివాహమయినట్లు వెప్పుటచేత, పట్టపు దేవికి (వాసవద త్హకు మిక్కి_లి 

యనుర కుం డయినమహారా జొొక(డు (వత్సరాజాూ) వేట్ ఆ కకన్నెను (ప్రియదర్శిక ను) 

-వెండ్లీయగుట, పొగకమ్ముట లోనగునానిచేత వరుసగా నాయికావదనమును తామర 

కొలనిలో తుస్తుదలు కమృట, వానిని తొలగించి రాజు తనజేవా[ ప్రభ చెత ఆమెనే నత 

ములకు విందొనర్పుట, ea యాతనిం దమితోం గాంచుట్క అనంతరము తనవిరాళిని చె 

లితో-నేనియు చెప్పుకొనుటకు లజ్జించుటు, పట్టపు దేవివిసషయ్నమె యాసు దాల్చుటయు, 

కడపట నతేనింగూడి యానంద ముందుటయ్సు ననుకావ్యా స్థా ంశములు సూ-చితోము లని 

చెప్పుదురు, పదనియమమతమున -ఈన్లోకమున 22 పదములను ఎన్ను కొనవచ్చును. 

1. రావణుడు కై లా'సము "నె త్తినందునం గలిగినకార్యముల వర్ణసతోడి యీశ్వర 

(పార్గన, డద ప్రై సే (రావణునిచేత) ణి _క్తయబుడన్క ధా వ్రైలాస్నాబ్"_క్ లాస = కైలాస 

మనెడు - అదె = పర్వతము; పరిచలతి (సత) = అల్లల నాడుచు (ఉండంగా గ 

షు = (ప్రమథులు (అనలగా Ms ల్ల, , కషం సత్సు_ఉల్ల సత్ = ఊ 

ప్పాంగుచున్న - కౌతుకేషు సత్సు = (ఇ జే మని తెలిసికొనుటకు కోరికగలవారు 



(కొడ డం మూతుః కుమారే కళా ల్మునం జరయా వాము కోప 

విశతి, విషముచి ముతో ముతా (శివుడు) కా 

(పేతమవూనే సరోపమ్, లితో అదుముటచేత (క్రుంగుచున్న "దేహము 

పాదావస్ట్రమృసీద కలవాడే రావణుండు పాొతాళమునడుగు 
6 

ర 

దగపుషమి దశముఖే నకు పోవుచుండగా (రావణునిమాంద్భ 

యాతి పాతాళమూలం, కోపగించినవాం. డయ్యును పార్వళిచేత 

(కుద్ధొఒ. ప్యాళ్లిష్టమూ ర్తి భయమువలన బిగువుగా కవుంగిలింప(బడిన 

ర్భయఘన ముమయా దేవాముకలవా౭డై అనందించిన శివుండు 

పాతు తుష్టః శివో వః మిమ్మ రషీంచుంగాక. 

(అగుచుండంగ్యాా కోమారే మాతు; (కోడం విశతి (సత్తి = కుమార స్వామి (శిశువుగాన 

భయము చె)తల్లిపార్వతియొక్క_ అొమ్మును చొచ్చుచు (ఉండలా), wan 

విషమును - ముక్ = వదలునది) (శివునికి ఆభరణమైన) సర్పము (వాసుక్సి, సరీ షమ్= 

కోపముతో, (్రేమమాణే = (సతీ) చూచుచు (ఉండలా), పా...షిలాపాదజ 

(శివుని) ఊాదముయొక్క_ - అవస్ట్రమృ = ఒక్తుటచేత - సీదత్ == (కుంగుచున్న - 

వప్రుషి = దేపహాముకలవా.డైన్స దశముఖే = పదితలలవాండు (రావణుడు, పాతాళ 

మూలం యాతి ('సల్రీ=పొతాళముయొక్క. అడుగుభాగమునకు పోవుచు (ఉండంగా) 

(రావణుడు కైలాసమును పెకలించి తూలించినంతట శివుడు తనపాదముతో దాని 

నదిమె ననియు అంతట రావణుని చేతులు కొండ కింద నితికికొనలా కొండతోం గూడ 

రావణు(డు పాతాళమునకు (కుంగిపోయె ననియు ఫాం (క్రుద్ధః అవీ = (రావణుని దౌ 

గన్యము నకు) కోపగించినవాండయ్యున్తు ఉఊమయా = పార్వేతిచేక, భయ ఫఘనమ్ = 

భయముచేత చిక్క_6గ్కా ఆశ్టిస్ట మూర్తిః (సకొ) = కవుంగిలింప(బడిన చేనాముగల 

వాండు (అయి తుష్టః = ఆనందమొందిన్న శివః = శివుడు వః పాతు = మిమ్ము 

కాచును గాక, 

_ కొందణు ఈన్లో కము కూడ నాందిలో చేరినదే యనియు, ఇందును పరమేశ 

రుండు రావణుని దండించి యుమాస్వయం(_గాహముం బొందినట్లు వర్ణించుట చేత, వత్స 

"రాజు వింధ్య కేతుకళింగ రాజులం గూల్చి (ప్రీయదర్శికం బడయుట సూచిత మనియు, 

చెప్పుదురు. ఈరెండుశ్రోకముల నాందిని పదనియమము 'సరిపడుటకై పద మనంగా శ్లోక 
పొద మని యర్థము చెప్పి అసష్టపదనాంది యందురు, అయినను ఇట్టరూపకారంభ 

శ్లో కములు రంగ ద్వారము గాని నాంది కావని విళ ప్రనాథక విరాజుమతము. 

అరా టమారం అలాలలుకతకుదవవలునాత 



"(పస్తా 

నాన్ష్య నె * న్మూతధారః (ప 
విశ్య)___అ ద్యాహం* వసన్తోత్స వే 

సబహుమాన మాహబూయ నానా 

దిగ్లేశాగ తేన రాజ్ఞః శ్రీహర్ష దేవస్య 
పాదపదొపజీవినా రాజసమూహే 

స్తో ర$ఏ_య _ ““అస తా 

మినా |శీవ స్ ల. వా స సహ అరవ 
న్తురచనాలంకృతా (వీయదర్శి'కా 

నామ * నాటికా కృ లేతి అస్తోధిః 
a 

వ నా, 

నాందికడపట సూ(త్రధారుండు (ప 

చేశించి_ నేడు నన్ను వసంతోత్సవము 

లో సగారవముగా పీలిచి నానాది గ్లేశము 

లనుండి వచ్చి నట్రిది ( జ నట్టివారు (శ్రీవాక్ట 

(మహా) గాజాయొక._ పొదప_్మములవలన 

జీవించునది (జీవించువారు రాజులసమూ 

వాము (రాజులు కలసి) ఆనతిచ్చినది (ఆ 

నతిచ్చినారు):.ఎ ట్లన - “మాయేలిన 

వారు శ్రీవార్ష మహా రాజుగారు నూతనక థా 

రచనతో నలంకరించి |ప్రియదర్శిక యను 

1. నటి యేని విదూపషకుం డేని పారిపార్శి వ్రకు డెనియు సూ(తధారునితో స్వకా 

ర్యములంగూర్చి చి త్రవాక్యములతో నారంభించి నాట్యవస్తువును (పళంసించు నట్టి సం 

భాషణ ఆముఖ మనియు (ప్రస్తావన యనియు పేర్కొనంబడును, 

“ నటీ విదూపకో వాపీ పారిపార్శ్విక ఏవ వా 

సూ(త్రధా రేణ సహీతాః సంలాపం యత్ర కుర ఏకే 

చిత్ర ర్వాక్యెః స్వకార్యోత్ థైః (ప్రస్తుతా తేపిఖి _ర్షిథః 

ఆముఖం త ద్విజానీయా దుః (ప్రస్తావ నూచ్య తె. 

"2, సూత్రం కథాసూ[్రం ధారయ తీతి సూశ్రేధారః; న్నూత్రమును అనగా కథా 

సూత్రమును ధరించువాడు స్మూతేధారు(డ్కు (ప్రధాననటుండు. ఒక సూ[తథారుండు తెర 

ఇాటునచేని తెరబయట నేని చాందిని పఠించును, అనంతరము అతండె యేన్సి అతండు 

పోయి (స్టాపకుం డను జేరి యింకొకస్యూత్రధారుందేని తెరబయట (ప్రస్తావనను జరువును. ' 

8, (గ్రంథమందు వివావాకథమెనచో వసంతమునేని (గ్రీహమునేని ,(ప్రస్తావిం 

చుట సంప్రదాయము. “శరత్ సం గానువిషయే వివాహే (గ్రీషమాధ వా.) 

4. నాటికయందు_కథ కల్పితము; స్ర్రీప్యాత్రములు బహుళముు నాలు గంకము 

లు; (ప్రసిద్ధుండు ధీరలలితుండు రాజు నాయకుడు నాయిక అంతఃపుర సంబంధురాలు, 

'సంగీతవ్యాపారమం దుండునది యొండె, నూతనానురాగ కన్య మహీనాయకఫు త్తి); 

ఈమెను గూడుటకు నాయకుండు పట్రపుదేపికి వెఖచియు జతనములు సేయును. దేవి 

జ్యేస్టురాలు (ప్రౌఢ, నరపతిపు శ్రీ), మాటిమాటికి మానము వహీంచునది. నాయికాననాయ 

కులసంగమము దేవివశములో నుండును. ఇందు శై శికీవృ త్రీ విమర్శేతరసంధులు, 



6 క (టు 
కోతపరమ్పరయా శుతాా న 
[ప్రయోగతో ద్న్శస్తా తత్ త సై 

వ Cs A 

కారిణో బహుమానా ద నాను చా 

న్యగవాబుద్ధ్యాయథావ్ త్యయా 

సాటయిత వేతి. తద్యాన న్న 

పథ్యరచనాం కృత్వా యథాభిల 

పీతం సంపాదయామి. 

తో వికోక్య) ఆవర్జితాని సామా 
కమనాం నీతి వ “నిశ్చయః. కుతః 

3 ఫీవార్లో సివుణః కవికి పరిషద 

వ్యేపా గుణ గా! సంప 

లోనే హారి చ వత్సరాజచరితం ; 
నాట్య చ దహ వయమ్. 

(ఇతి పరి 

అ 

(థ్ జ త్ర నాటికా CEE స్వాత్ తపా 

యదర్భ కా 

ేర నాటికను చేసియున్నా రని కర్గ్ణపరం 

పరా వింటిమి గాని ఆటలో చూడయమెతి 

మి; కావున 'సక లజనులస్ఫాదయములకు 

ఆనందము సేయువారయిన యా రాజుగారి 

మాది గొారవమువలనను మామో౭ది యను 

(గవాముచెతను (ఆనాటికను) చక్కలగా 

నీవు ఆడింపవలసీనది* అని. కావున “వేష 
ఎడి అ ధారణము చని కోరినట్లు నెటు వర్వెదను. 

(అని అంతటం గాంచి) సభాసదులహృద 

యములు వళీకరింపంబడిన వని నాకు నిశ్చ 

యము. ఏల యన? 

(శ్రీహార్టుండు "నేర్చరి మైన క్షప్క ఈస 

భయు గుణమును (గహీంచునటిది, వత్స 

రాజుక థయో లోకమందు మసౌోవారమై 

నది మేమును నాట్యమందు సమర్థలము, 

యా చతురజ్కా క్యా 

(పఖ్యాతో వీరలలిత న్న స్యా 'న్నాయకో నహః; 

స్ నః పురసంబద్ధా సంగీతవ్యాప్ప తాఒ థవా 

నవాను రాగా కన్యా౭(త్ర నాయికా సృపవంశజ్యూ 

సంపవ రే చేత నేశా౬స్యాం దే దెవ్యా స్తాంసే సేన శష్కి_తక; 
దేవీ పున ర్భృ వే జ్యస్టా (పగల్భా నృపవంశజా 

పదే పదే మానవతీ; తేద్యశః సంగమెో ద్వయో$, 

వృశత్తిః స్యాత్ కైకిక్వీ స్యల్న్పవిమర్శాః 'సంధయః పునః నా ద 

1. యావత్సంపాదయామి యా సంపాదయిస్యామి “యావత్సు రానిపాతయోర్లట్ 0 

ల్ 

పరిత; నీ 
న్నీ 8. 

“కైముత్యే నార్గసంనీద్దిః కావ్యార్థాపత్తి రివ్యు తె, ' 
య థు 

హం | పథమికాభొజా మేకకార్యాన్వ్నయో ఒ౬పీ సః) 

చెడి ప్రస్తావనాంగము, కవికావ్యనటాదుల। ప్రశంస (పరోచన యన6ంబడును, 

నిద _నన్చ్రస్యా మిది పరిషత్. 

సమాజః 'సమాచేశళనం (ప్రయోజన "మేపా మితి సామాబజికాా, 

కావ్యార్థాపల్తి అలంకారము 

సముచ్చయాలంకారంబును “అ 

ఈన్లోకము (ప్రరోచన య 

Ea 



ప్ర 
న స్తేషనైక మ పీహ వాళ్ళితపల 

(పొచ్పైః పదం, కిం వున, 
గోప ఇ న్ ర్యా $ చయా దయం సము 

దితః సరో గుకానాం గణః, 

( 1 నేప థ్యాఖిముఖ దువలోక్య ) అ 

య్! వ సులు 

విపతాస సృదభఖ పాయో 2 2జ్లాధి 

పే 'క్లేశవర, ఇ 3 కబ్బ్బకి 
నో భూమికా మాదా SE 

త ఇత ఏ వాభివ రృతె! త్ర దా 

వ దహామ ప్యన_న్వర భూమికాం సం 

పాదయామి. [ఇతి నిషా వః, 
ఇతి (పస్తావనా, 

rn 7 

ఈ(| పతిదియు కోరినఫలము లఫించుటకో 

కారణ్యమైయున్న ది; ఇంక నేమి! నాయద్బ 

హ్రైచిశయమువలన నిదే సమ_స్ప్సగుణముల 

సముదాయము కూడినది 

(తెరవంక చూచి. ఆహా! నేను 

(పస్తావనకై కడంగలూ నే నాతలంపు నె 

జీంగినవాండ్రై అంగదేళాధీశ్వరుండగు దృ 

భవర్శ్మయొక్క_కంచుకియొక్క చేసమును 

దాల్చి మానాయన ఇటే వచ్చుచు న్నా. 

డదు! కావున నేనును తరువాటివేషమును 

సమకూనర్చాదను. [అని నిష్కు_9మించును. 

(ప్రస్తావన ముగిసిన 

వలీ నాగానందములయందును ఇచే 

రాజి అనుటకు బదులు * 

చనాళ్లోకము. నాగానందములో “వత్స 

సద్ద రోజ అని భేదము. 

ఈ నియోజనం (పమోజ్యస్య, నిచేకో డదేశకాలయోః, 

కావ్యాగ్గనూచ నై 8 స్యూశ్తైః mrs క్ని త్తరజ్ఞనక్ 

కవికావ్య నటాదీ నాం ప్రశంసా చ ప్రరోచనా. 

1. నేపథ్య మనంగా 'తెరమలుంగున నటకోటుంబము 'వేషములు దాల్చెడుచోటు, 

౨. అచ్చోట మహాబేవునిహుంకారముచేత కాముండు అంగమును వదలినందున 

దానికి అంగ (చేశ) మని పేరు కలిగినది, 

ర. “అన్హస్రరచరో వృద్ధో విపో గుణగణాన్వితః 

సర్వకా ర్యార్గకోశలః కజ్బు వ త్యభిథయ తె.) (అభిధీయ శె = అనబడును.) 

“యే విద్యాసత్త్వసంపన్నాః కామదోపవివక్టి తాః 

జ్ఞూనవిజ్ఞానకుళేలాః కళ్చుకీయా స్తు సు తే స స్మృతాః? 

థీ, ఇట “అస సృద్బాతా” అనగా “మాయన్న అని సొ. ఇపవ్విధమున పాత్రము 

(ప్రవేశించుట (పయో'గాతిశయ మనంబడును, 

“యది (ప్రయోగ ఏకస్మి 2౯ (పయోగో౬న్యః (పయుజ్య తె 

తేన పాత్ర ప్రవేశ శ్సేత్ (పయో గాతీశయ స్తదా! 



క్తి షై 
రీ వీయదర్శి శా, 

"శుద వి పు. మః 
MSE) 

(తతః (ప్రవిశతి కుకీ.) (అంతట కంచుకి | ప్రవేశించును.) 

కోష్బు.(సకోకం శ్రమం నాట కంచు. (దుఃఖముతోోడి యలసట న 
J ఉత జగ r ర ఆర్య ల, శి యక నిశ్వస్య) కష్టం భో కస్టమ్! భినయించుచు నిశ్వసించి కటకటా! 

జ రాజ్ఞా విప దృన్గువియోగదుఃఖం రాజుయొక్క ఆపడద్క బంధువులను 

దేశచ్యుతి రురవమువమార వేదః చాసినదుఃఖము 'స్వదేశమునుండి తొల 

9 ; క్ , జీ గుట్ట నడవ శక్యము గాని దారుల (శమ 
ఆస్వాద్య తే ౭2_స్యాః కటు నిప్ఫ గీ 

| ఇది ఫలహిన మయినయీాదీ రాయుస్సు 

లాయాః యొక్కొ_ చేందుపండు చాచే రుచిచూడం. 
ఫలం మ యెత చ్చిరజీవితాయాః, బడుచున్నది. 

(సకోకవిస్మయమ్) తౌద్భశసా ( దుఃఖాళ్చర్యములతో ) అట్రివానిక్షి 

వీ నావు అ్మపతిహత బే శక్తిత కౌశార! ఎదురులేని శ_క్షితయముగలవా 

Lk విష్కు_౦భ'స్థతా పము... అయి ననియు కాంబోవునవియు నగు కథాంశము 
లను 'సంగ్రవామశగా తెలుప్రునది విష్క_ంభము అంకమునకు పూర్వము నిబంధింపంబ 

డును, మధ్యపాతముచేతంగాని మధ్యపా[తములచేతలాని (ప్రయోగింపయిడునది కు 

విష్కు_౦భము; నీచమధ్య పా త్రముల చేత (ప్రయోగింపంబడునది మి(శ్రవిహ్కు_౦భ ము, 

వ వృ_త్తవ_ర్రిష్యమాణా నాం కథాంశానాం నిదర్శకః, 

సంతీ ప్రార స్తు విష్కుమ్మ ఆదా వజ్క_స్య దర్శితః) 
మభధ్యేన మధ్యమాభ్యాం వా హాతాభ్యాం సం ప్రయో జితః 
కుద్దో; మిశ్ర స్తు విస్థేయో నీచమధభ్య( పయో జిత.’ 

2, రాజ్ఞః ఈరాజు అంగాధిపతీ దృఢవర్శ. విపత్ ఈయనకు గలిగినయాపద 
కళింగరాజు తనపట్టణమును ముట్టడింపంగా అతనితో పోరి ఓడి. గాయములుపడీ అతని 
చేత వెజంగొనంబడుట మెం, దుర్గమమార్షము _ వింధ్యారణ్యమందలి దారి, చిరజీవితా 
యాః - ఈశబ్దముయొక్క_. శ్రీ లింగస్వారస్యము చేతను ఫలో క్లిచెతను చిరజీవిత నిడి 
వి గా పర్వుచుండులతవంటి దని స్ఫురించుచున్న ది. నిష్బృలాయా;ః ఫలమ్ _ అనుటలో 
విరోధ మేమియు లేదు ఎ ట్లన, ఇంతవజకు నిహలము ఇప్పుడు కటుఫల మని భా, 
ఈముదిమివలన ఇంతవబికు సుఖానుభవ మేమియు లేక పోయెను ఇప్పుడు ఈదుఃఖ 
పరంపర కలిగెను అని భా, సముచ్చయాలంకారము. 

రీ. శ _కీ గ్రయము= ప్రభుమం| త్రోోత్సాహళ కోలు, 



ద వి హు మః, అ ను ద్ మ్మ XY ర్ట 

యస్య "రఘు దిలీప నహుప తు 
సందఢవర ణో న ల్యస్య దృఢ వర్శణ మత్సార్థ నేజ_ 

పనేన సం * దుహితా వతృరాజూ 
gers J 
య ద లేతి బద్దానుశ యేన వత్స 

రాజో దృఢబన్గనే వర్తత ఇతి లబ్ద 

రద్దే) 3 కళిజహత కేన విపత్తి రీ 

దృశీ [కియత బ్రతి *యత్పత్య ers 

పన్న మవి న (గద్ద భే. కథ మేకా 

నృనిషుర మోద్భశం చచెవమసా 
వా ® “అ... వాలే 

ను! యేన సొ౭_వి రాజపు త్రీ “యు 

థాకథజళ్చ 'దేనాం వత్సరాజా యో 

చనయ స్యామిన మనృణం కరిప్వా 

మోాతిమయా తాదృ శాదపీ పళయ 

కాలదారుణా దవస్క_న్షసంభమా 

దపవాహ్య దేవస్య దృఢవర్మణో 

మిత భావానస్వితతయా 5 ఆటవికస్య 

నృపతే ర్విస్ట్యకేతో గృహా స్థా 
వీతా సత్కీ స్నానాయ * నాతిదూ 
రమి త్యగ స్త్వ పర్థం గతే మయి 

తుణాత్ నె రవి నిపత హే విన 

శకేతౌ రహో భిరివ నిరానుషీక కే ద 

నికి రఘు దిలీప నహుషులతో 'సమానునికి 

దృథవర్మకు “నేను (= కళింగరాజు అడు 

గుచున్నను ఇతడు (= దృథవర్మ్య) తన 

కూంతును వత్సరాజునకు వాగ్దానము వేసీ 

నాయడు అని పగపట్టినవాడే పాడుకళిం 

గుండు-వత్స రాజు గట్టి మాటలే నున్నా (డని 

సందు పొందినవాడై - (దృఢవర్శకు) ఇట్టి 

యాపదను చేయు నని య'సంభావ్యవిషయ 

మును జరిగినదాని నైనను 

న్నాను. ఏమి! దైవము ఈవిధముగా మా 

విషయమై కేవలము [కూర మయినది! ఏల 

యన ఆరాజపు త్తిని “ఎట్లో ఒకయట్టు ఈ 

మెను వత్సరాజునకు అర్చించి (నాదొరను 

(దృథవర్శను) బుణవిము కుని చేయుదును 

గాకి యని చేను (ప్రశయకాలెఘార మైన 

యటువంటి ముట్టడిగందరగోళ మునుండియు 

తప్పించి తెచ్చి (నవాండ మై దృథవర్త్మ 

నరపతికి మైతీక లవా6 డగుటచేత అడవి 

వర వింధ్య శేతునియింటను ఉంచి స్నాన 

మునకు అతిదూరముగామిచేత అగ స్త వ్ట్తీస్థ 

మునకు పోయి యుండగా శృుణములో 

ఎవరో వచ్చి (పళ్ల మోందలయిడి వింధ్యశే 

తుని చంపి రక్క_సులువోలె చోటిని నిర్ణ, 

నవు(ంజాలకు = 

1. రఘును దిలీపుడు నహుషు(డును తొంటిగొప్పరాజులు 'జేతలుం 

2. ఆకాంతుపేరు వ్రియదర్శిక(=(ప్రీయమును దూపునద్భి;, ఆ మె ఇందు నాయిక, 

లి. కళిజ్ణా నాం రాజా కళీజ్ఞః మై 

* “కుత్సితాని కుత్సితె రితి సమాసః. 

4. “అసంభావ్యె తు యత్సత్యమ్.) 

కళిజ్వ శ్వాసౌ పాతక శ్చేతి కరర కం 

5. అటవ్యాం భవః ఆటవికః - అడవియం దుండువా(డు. 

6. నాతిదూరమ్ = అనతిదూరమ్స్ నఇ-రేన నశ బ్లేన సు ప్సు పేతి సమాస అన 

జా న్నలోపాఫావ4) పసృపోద రాదిత్వా ద్వా. 

ల్లి 



10 9 య ద రి కో, 

న సాెనే న జాయ జే కనాన మన నముచేసి కాల్చ౯గా (ఆరాజపు త్రి) ఏయ 

ణి థి ey ఫీ మలి 
స్ధాయాం వర్గత. ఇతి. నివుణం చ 

విచిత మేత నయా సర్వం స్థానమ్, 

న జాతం క్రిం టతేశేవ దన్యుభి ర్న్నీ 

తా కీ మిహ దగ్భెతి, త తిం కనా 

మి మన్గ్లభాగ్యః! (విచిశ్ల్య) అయీ! 

(శుతం ముయా బన్టనాత్. పరి భష్టః 

(పద్యోతత నయా క పహృృత్య వత్స 

రాజః కౌశామ్బో మూగత ఇతి. కిం 

త ఎత )వ గచ్చామి * (నిశ్వ స్యాత్మ 

సూ ఒ౬వస్థాం పళ్యక) అహహ! రా 

జవు క్రై వినా తత గత్వా కింక 

ధయిమ్యోమి ? అ అయీ! కథితం వా 

ద్య ఏన్ద ఇ కేతునా “బీవతి తత్యభ 

నాక దృఢవర్శా గాఢ పహారజర్టరీ 

కృతవవు సిస్ట తితి, త దధునా స్వా 
మీన మేవ గత్వా పాద పరిచర్య 

యా జీవితశేప మా _త్తనః సఫలీక 
రిహ్యోమి* (పరిక్ర మ్యోర్ధ్వ మవలోక్య).. 
అటా! అతిదారుణతా శరచా 

తపస్య ! య దేవన మనేకదుఃఖసంతా 

వీతె చా ప్యతితీళ్ల్ ఒవగమ్య శే ! 

ఘున బన్గన ముకో ఒ యం " 

కన్యాగహణాత్ పరం తులాం 

“ag నున్న దో తెలియకున న్నది. 

న. వదకితిని ఈ చోటి చెల్లను, 

తెలియ దాయెన్సు ఆదొంగలే. (ఆళ్ళత్రు 

వులే) కొనిపోయిరో ఇట కాలిపోయిన 

దో అని. కావున ఏమి సేయుదును అల్బపు 

ణ్యుండను 1 (ఆలోచించి) ఆహా ! వింటిని. 

చేను “ఖయిదునుండి వెలువడినవా.డై ప 

ద్యోతుని కూ6తును అపహరించి వత్స రాజు 

కాశాంబికి వచ్చె” నని. ఏమి అనటికే పోదు 

నా? (నిట్టూర్పు వుచ్చి తన యవస్థను చూ. 
చుకొనుచు) అసాహా! రాజపు త్తి) తేక 

(=రాజవు త్ర్రని తోడ్డొనక) అచటికి పో 
యి ఏమి చెప్పుదును * ఆహా ! చెప్పి నాడు 

మణి నేడు వింధ్యశేతు(డు “(బదికి యు. 

న్నాడు వూజ్యా (డు దృథవ_ర్ధ -గాటపు | 

డెబ్బలచేత (-దెబ్బలకు) శిథిలము సేయంబ 

డిన యొడలుగలవా.డై (ఒడలు శిథిలమై, . 

యున్నా (డు. అని. కావున ఇపుడు (నా). 
యేలినవారికడకే పోయి (తత్) పాదసేవ. 

చేత నాయొక్క. ఆయు క్కేషమును సఫలీక ' 
రించెదను. (నడచి మిందు చూచి) అహో ! 

శరత్కాలపు పెండ ఎంతతీక్షృముగా నున్న 

ది! ఎట్లన ఇవ్విధమున నాచాశోకములచే 

(క్రాంగుచున్న నాకును Cs తె 

- లియనగుచు న్నది. క్ 

గట్టి చెజనుండి విడివడి. వాసవద త్త. 

ను హరించి మహే జ్హర్ష ను పొంది తనరా 

జధానిం జేర పస... ఎట్లు (పతాపించు 

1. మాలమందలి కర్మార్థక ప్రయోగము అనువాదములో ఆంధిభాపోచితముగా 
కర్హర్థకయుగా మార్చంబడినది; ఇక్లే ఉత్తర్యత్ర అక్క. డక్కడ, 



శు ద్ర ప్ ము మ్శః 11 

(నాప్య చున్నా డో అళ్లు ఈనూర్యు(డు "మేఘము 

లయావరణమునుండి విడివడి క న్యారాళిం 

రవి రధిగత స్య భామా గూడినయనంతరము తులారాశళించేరి తన 

(పూర్వ తేజస్సును (మజలు పొందినవా6 

(పతపతి ఖలు వత్పరాజఇవ. డె మిక్కిలి (క్రాయచున్నా (డు. 

(ఇతి నిహ్కా) శల, [అని నిష్క_మించును: 

ఇతి శుద్ధవిష్క_న్భు:. 

ఘున బన్ధన ము _క్టః జ దిట్టమయిన చెజినుండి విడివడినవాండ్రై కన్యా (గవాణాత్ 

పరమ్ = వాసవదత్తీను వై కొన్న యనంతరము, తులాం (ప్రాప్య == సాటిని (అనలా 

ఉపమానత్వమును) పొంది అ...మా - అధిగత = పొందంబడీన - 'స్వ=తేన- ధామా == 

చోటుగలవా౯దైన, వత్సరాజఇవ = ఉదయనునివలె (అనగా ఉదయను(డు ఎట్లు 

(ప్రతాపమును నెబిపుచున్నా(డో అట్లు, అయం రవిః = ఈ సూర్యుండు ఘ,.. 

కఃంాఫఘన = మేసుములయొక్క_ - బంధన = ఆవరణమునుండి - ముక్తః = విడివడిన 

వాడై కన్యా (గవాణాత్ పరమ్=క న్యా రాశిని కూడిన యనంతరము తులాం (ప్రోప్య = 

తులారాశిని చేర్చి అ...నూ---అధిగత = పొందంబడిన - స్య = తనయొక్క. - ధామా = 

తేజన్సుగలవాయడై, (పతపతి = మిక్కిలి (క్రాయచున్నా (డు. 

సూర్యుండు వర్ష ర్తువుక డపట కన్యలో నుండును, శరదృతువు నారంభ మున తులలో 

(పవేశించును. తులాధిరోవాణమునకో (ప్రయో గాంతరము. 

“ దురధిగమః పరభాగో యావత్పురుపేణ పౌరుషం న కృతమ్ 

జయతి తులా మధిరూఢో భాస్వా. నవీ జలదపటలాని.” 

ఇందు వత్స రాజ్య ప్రస్తావము వంటనే ఆపాత్రము (ప్రవేశించు నని సూచించుచున్న ది. 

అ దభ 



పథ మా జాణ 

(తతః (ప్రవిశతి రాజూ = విదూపషక శ్చ 

తెలా ప్రత విౌ మవికారితా సపరిగతా, 

న్ నొ మతి ల్ ప 

మితౌ ణ్య వ్యుపలవ్,తాని, ఏదితః 

పౌరానురాగోఒధికమ్, 

నిర్యూ Nan ర ణసాహాసవ్యసనిళా, 

(గ్ర రత్న మాసాడితం 

నిర్వ్యాజాదివ ధర్మతః కిమివ న 

(న్వ్నొప్త షం మయా బన్ధనాత్ . 

(అంత రాజు విదూషకుడు (పవేశింతురు.) 

రాజు, —|తీక రణశుదిగా ఆచరించి 

నధర్మ మువలననుంబో లె నాకు చెజవలన 

సకల గోయములును కలిగినవి = ఎట్టన( 

గాఃనాసేవకులు నాకై పడినపొటు 

వలన వారికి నాయందు భ_క్లీ తేప్పమి నా 

కు తెలియనయినద్కి నన్ను చెఅనుండి విడి 

వించుటకు యౌాగంధరాయ ణాదిమం తులు 

చేసినయద్భుతోపాయములవల న వారి (ప్ర 

క్షావి శేషము నాకు అనుభవమునకు వచ్చి 

నద్సి మ్మితులయొక్క_ మైత్రియు తేటపడి 

నదె (పజలకు “నాయందు. గలయనుర క్షి : 

మిక్కిలి తెల్లమయినది రణములో వాసవ 

దత్తాబంధువుల సూడించి యాసుందరిని : 

తెచ్చితిని గావున నారణ క్రీణాలాలస నెల, 

చేటీనద్సి లోకోత్తర మయైనకన్య నన్ను 

వలచి నాకు దొరకినది.. 

1. అంక మనలా న పరిచ్చేదము. క్స్ వ Ge 

దర్పణము 278-వ కారికవలనం దెలియ నగును. 

2. వదూపకండు---నాయకునికి శృంగారసహాయు(డు, (వాహ్మాణుండు కుసుమ 

వసంతాదినామభేయు.డు, [కియా శరీర వేష భాసాదులచేత హాస్యము పుట్టించువా(డు, 

జగడగాండ్కి తనపనిలో నేర్పరి. 

రి. భృత్యానామ్ = నేవకులయొక్క_, అవికారితా=(భ_క్టి) మాజమిి పరిగతా= 

బఎటుకవడినది, మ_న్ట్రిణాం మతిః ద్బషా = (యాగంధరాయణాది మంతుల తెలివి 

చూడంబడినది మితాణి అపి ఉఊపలశ్నీ తాని=స్పే హితులు కూడ ఎటుయగయబడిరి పౌరా 

నురాగఃపౌర= పురజనులయొక్క_--అనురాగః= పేను అధికం విదితః = మిక్కిలి తెలి. 

యయిడినద్కి రణం... తౌ-రణ = యుద్ధనుందలి--సాహ'స= తెగ వయందలి.-_వ్య సని తా = 

లో జు ర్ = ఎ ఆస క్షత, నిళ్వూ్యూథా = నెబివేర్నంబడినది చ్ర్రరత్నమ్ క్షా (శేష్టమయినక న్య, ఆసాది 

'తమ్=పొంద(బడినది మయా = నాచేత్క నిర్వా్యజాత్ ధర్మతః ఇవ=నిషు_పటముగా. 



ద థ మా జ్కృ_ః, 

విదూ.._-(సరోషమ్) భో వయ 
స్య; కథంత మేవ” దా స్యాఃనుతం 

బన్గనహాతేకం (పశంససి ససి! త దదా 

అ విస స్సృతం, య న్నవగహాఇవ 

యూథపతిః * ఖలఖలాయమాన 

లోవాళ్ళజ్ఞ్ధలా బన పరిస్థలచ్చరణః 

శూన్య' ముఖప్రహ్క-ర విశునితహృ 

దయసంతాపః రోప.వకో త్తమ్బిత 
9 అ నక = 

ద్క రధిగత భధరణీపృష్థః రజని 

ప్వవి ని చానుఖం న (పాష్నో పీ? 

రాజా.-వస న్తక, దుర్జ నః ఖు 

లని పశ్య క 

ఆచరింపంబడిన భర్యమువలననుం బోలె, బన్ధనాత్ =ఖయిదువలన, 

ఏ దంట పొందయిడలేదు ? (సర్వమును పొందంబడిన దనుటు, 

18 

(కోపముతో ) ఓ మిత్రమా ఏమి 

వానినే లంజెకొడుకును పొడుచెజను పొ 

గడుచున్నావు! దానిని ఇప్పుడు మజుచితి 

వా? దేని ననంగా---,కొత్తగా పట్టంబడిన 

పరికాని (= ఏనుంగుమందను నడఫునట్టి యే 
నుంగువ లె ఖలఖలమని శబ్దించుచున్న యి 

నుపసం కెలకట్టుచేత తొ(ట్రిలుచున్న పాద 

ములతో వట్టి (=మసోఫావము ఏమ్మాత్ర 
మును తెలియరాని) మోముదమ్మి చేత తెలు 

పండిన మసోదుఃఖముతో కోపాధీనత 

చేత నిలువుచూఫుపడి నేలవీఫున ( = వట్టి 

“నేలను పరుండి రాత్రులందు సయితము 

నిద్దుర సుఖమును పొంద వే (దానిని. 

రాజు---వసంతకులడ్చా దుర్దనుండవు 

సుమా నీవు చూడు ; 

కి మివ న (ప్రా ప్తమ్= 

అపకారితా..వికారః 

ఏసూ ను స్సీతి వికారిణః . తె న భవ నీ త్యవికారిణః _ లేపామ్ భావః అవికారితా. 

పౌరాః=ఫులే భవా, ఫ్రీగగ్నేవ్ = ఆ చాసౌ రత్నం చేత్తి * “రత్నం స్వజాత్మిడే 

చం వ్ర స్టైటాపి త్యమరః. దోషమందు గుణకల్పనరూప మైన లేశాలంకారము ఈ * "లేళ్ల 

స్యా ద్లోషగుణయొో: గుణదోపత క్ ల్పనమ్, * 

కై దాస్యాఃసుతః--ఇదియొక తిట్టు శ అలుక్ళమా సము, 

2. ఇట రాజునకు ఇెప్పంబడిన బెల్ల ఏనుంగునకును అన్వయించును. ఇంతచేటు 

చేసినబంధనమును పొగడుట సరి గా దని (ప్రశ్నా ఖిప్రాయము. డఊ పనూలంకా 

రము * * ఉపమా య్మత్ర సాదృశ్యలత్నీ రుల్ల సలి ద్వయోఃి 

విదూ భో వఅస్స కహం తం ఎవ్వ దాసి సీఏ సుదం' బంధణ పహాదఅం పసం 

ససీ! తం చాణిం విసుమరిదం జం ణవగ్యహో విల జూహావఈ ఖలఖలాయమాణ లో 

సహా సింఖలా బంధపరిక్ట్లలంతే చలణో సుజ్ది ముహూ పాక్ట్యర పిసుణిద హిఅఅ సందావో రో 

'సవసు త్తంభిఅ దిట్టీ టా భరణిపిట్టో wa వి ప ౫ పావేసి? 
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"దృష్టం వారక వమనకారగహనం, 
లు ర్త 
వా మం టి 2 "మ తన్తుఖన్లుద్యుతిః, 

వీడా తే నిగళస్యనేన మధురా స్త 
న్యా గిదో న శుతాః ; 

కూరా బన్గనరశీణో౭_ద్య మనసి, 

న్నీగ్గాః కటాతూ న స్తై 

దోపూ౯ పశ్యసి బన్గనస్య్థ, న పునః 

విదూ..__ (సగర్వకొ) యది ని 

గళబన్గనం నుఖబన్లనం భవతి త 

ర్తి కస్మాత్ త్వం దృభవర్తా బద్ధ 
ఇతి కలిజ రాజ స్యోపరి రోష ము 

ద్వహసి? 

'రాజూ..___(వివాస్య్ర) ధి జూర! న 
బీ 

ఖలు సర్యో వత్స రాజః, ఆయుః న 

యదర్శి కా. 

చీశటిచేత చొరరాని వెజను లెక్కిం 
తవ్రగాని ఆసుందరియొక్కం ముఖచం ద్ర 

(ప్రభను లెక్కింపవు; సంశెలశబ్దముచేత 
నీకు బాధకలి7 నేగాని ఆకోమలియుక్క... 

వమధురవాక్కుులు గణనకు రావాయెను ; 

(కూరు లయిన చెజకాపరులను తీలపోసెడ 

చేగాని చెలిమి యొలిశెడి య్మాశేయంటి 

చూపులను తలంపవ్వ; చెజయొక్క.. దోహ 

ములౌనే ఎన్నె దవుగాని చాసవద త్రయొ 

క్కు. గుణములను ఎన్న వు. 

విదూ.._(గర్భముతో) సం కలలతో 

కట్టుట సుఖముతో కట్టుట యగునెడల 

ఏల నీవు దృఢవర్శను (సంకెలలం) గట్టి 

నాం డని కళింగరాజుమోంద కోపము చా 

'ల్చెదవు 

రాజు.._(నవ్వి) చీ! మూర్దుండా | 

(ప్రతివాండును ఇవ్విధమున వాసవదత్తను 

1. అన్ధకార గవానం కారకం దృష్ట్రమ్ = చీకటిచే -వొరరాని చె గణింపంబడి 

నది (గాన్సి త. . .తి;_తత్ = ఆసుందరియొక్కొ__ఇన్లు = చం[దునివంటి-ముఖ = మొగ 
ముయొక్క-_--ద్యుతిః;=లావణ్యమ్సు సో దృష్రా=గణింపయడ దాయెను; తే నిగళ స్వ 
"నేన పీడా (జాత్యా=నీకు సంకెల శబ్దముచేత= బాధ (గలిగనేగాన్సి తస్యాః మధురా; 
గిరః న (శుతాః=ఆచెలువయొ క్క_ తియ్యని మాటలు వినంబడవాయెను ; అద్య మనస్ 
(కూరాః బన్ధన రక్నీణః (వ LE) =ఇప్పుడు (నీ) మనస్సులో కూరులయిన చె కాప 
రులు (కలరు (గాన్సి న్నీ గాః తే కటాతొః న = నిద్దమలయిన యా ( = అకోమలి 
యొక్క) కడకంటిచూడ్కు_లు (లేవు) ; బన్టనస్య దోసాకా పళ్యసి = చెటియొక్క... 
దోషములను చూచెదవు (గాని), (పద్యోత పు త్వ్యాః గుణాకా పునః న (పళ్యనీ) = 
(ప్రద్యోతుని కొమారితయొక్క_ గుణముల నన్న మో చూడవు. అనుజ్ఞాలంకారము 
క దోప స్యాభ్యర్థ నానుజ్ఞా త తత్రైవ గుణదర్శనాళ్. * y 3 

ఇ 

విదూ,...-జది ణిఅళ బంభణం సుహబంధణం హోోది, తా కీస తం దిథవమా 
. క స ష్ 

బద్ధ త్రీ కళిం౫రణ్ణో ఉఊవరి కోసం ఉవ్య్వవాసి ? ౯ : న 
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వాసవదత్తా మవాసప్య బన్ల నా న్ని 

రాాస్వతి. త డాస్తాం తౌవ దియం 

కథా. వన్య తొ రుపరి బహూని 
దివసాని విజయ సేనస్య (_వేపితస్య; 

నలో ద్యావీ తత్సకాశాత్ కల్గి య 

దాగతః త దాహూయతా మనూ 

తో రువముణ్యాళ ) "లేన సహా కిరి 

డాలవీతు మిచ్చామి. 

(ప్రవిశ్య (ప్రతీహార్సీ 

జయతు జయతు చేవ. వ 

పు ఖలు విజయసేనః అమాతో 

రుమణాళక్టి నవి | ప్రతీహారభూమి 
ముపస్టితె 

'రాజూ.--త్వరితం (పవేశయ, 

(పతీ,._.! య ద్లేవ ఆజ్ఞాపయతి. 
a (6 లా 

(ఇతినిసష్కా9న్తా, 

రువుణా కా (విచి న్య) 

2 Q స్త 
తర్ఫ ఇ మవి నిషా,న్నాః 

కృతదోపాలవ వి నావీ దోపే.ణ 

పొంది చెబినుండి 'వెలువడునట్టి వత్స రాజు 

గాడు. కావున ఈకథ య టుండురాోక. 

వింధ్యశేతు నిమి ందికి బహుదినములు (అయి 

నవి విజయసేనుని పంపి. మతీ అతని (విజ 

సేనుని) కడనుండి ఇప్పటికిని ఎవ్వండును 

రాలేదు. కనుక మంత్రిని రుమణ్యంతుని 

పీలువుము, అతనితో కొంచెము సంఫాషిం 

ప గోరియున్నా ను. 

(ద్వారపాలిక (ప్రవేశించి) 

జయము జయము ఏలినవారికి. వీ 

రుగో విజయ సేనుండును మంత్రి రును 

ణ్వంతుండును ద్వార ప్రజేశమందు వచ్చి 

యున్నారు, 

రాజు.--త్వరగా (ప్రవేశ సెట్టు ము 

(పతీ. ఏలినవారి య్యా. 

(అని నిష్ట్ర్రమించును. 

రుమణ్యంతు(డు.. (ఆలోచించి) 

రాజనేవకులు రాజసన్నిధినుండి అ 

ప్పుడే -వెలువడినవా రయినను తమయందు 

తప్పెద మేమియు లేకయే (ప్రాయికముగా 

పతీ. __వేదు జేదు వేవో. ఏసో క విజఅసేణో అవుచో రమణతో వి పడిహోర 
(| త్తు న ౯ 

భూమిం ఉవట్ధిదో, 

(పతీ బి౦ జీవో ఆణ వేది. 

1. యత్ = బేనిన్సి దేవః = 

దానిని చేసిదను అని శేషము. 

(పథభున్కు ఆజ్ఞాపయతి = మ ఆజ్ఞావించుచున్నా (డో, 

2. భృత్యాః = (రాజ) సేవకులు, తత్ కణం నిష్టైా9న్నాః అపి = ఆక్షణమే 

(రాచనగరినుండి) -వెలువడినవా రయ్యును, దోసేణ వినా అసి = తప్పు లే కున్నన్ను 
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(విశే న్తి శజ్మ_మానా 

'రాజకులం [పాయశో భ క్యా 

(ఉపన్ఫత్య్ర జయతు దేవః. 

రాజా. (ఆసనం నిరి శ్య) రును 
ణక, ప్రత ఆస్యతామ్, 

రును... (సృ్తిత ముపవిశ్య) 

కు సై 

యసేనః (పణముతి. 

[విజయసేన _స్రథా కరోతి. 

రాజా. (సాదరం పరిష్వజ్య) అవి 

కుశలీ భవా౯ * 

వజ... అద్య స్యామిసనః (పనా 

దాత్. 

తామ్, [ఏజ, ఉఊపవిళతి. 

రాజా. విజయ సేన, కదృశో 

ం లై షై. వ కేతో ర్వ ఎత నః వ 

నిజ.__ చేవ, కి మపరం కథయా 
మి! యాదృశః స్వామిని కువి తే, 

రాజూ.-త ఛభాొ౭_౭_వి వి సరత ర్ 

మజ దవ, (శూయతామ్, ప్తె 

తో వయం డేవపాదాదేశాక్ య 

యదర్శి కా, 

తప్పిదము చేసీనవారుంబో లె రాజసన్ని ధికి 

భయపడుచు భయపడుచుం బోవుదురు, 

(సమీపించి) జయము ఏలినవారికి. 

రాజు. (ఆసనము చూపి) రును 

ణ్వంతుండ్చా ఇట గూర్చుండుము, 

రుమ.__-(చిజునగవుతో కూర్చుండి) 

వీండుగో వింధ్య శేతుని జయించినవాండు. 

విజయ సేనుడు (పణమిల్లుచున్నా (శు, 

__ [విజయసేనుం డట్టు సేయును.) 

రాజు, ((పీతితో కవుంగిలించి) నీకు 
శేమమా* 

విజ. ఇప్పుడు ఏలినవాీరీ యను 
(గ్రవామువలన. . 

రాజు,.--విజయ సేనుండ్చా కూర్చుం 

డుము, [విజ కూర్చు ందును. 

రాజు. ఏజయ సేనుణ్యాా ఏమి విం 

భ్యశేతుని సమాభారము! 

విజ. దేవా, చేటే ఏమి చెప్పుదును! 

వీలినవారు కోపగించిన వేదో (అడే 

రాజు. అట్లయినను 'సవి _స్తరముగా 

వినం గోరుచున్నా ను, 

విజ. దేవరా _ వినుము. ఇటనుండి 

మేము ఏలినవారి పాదములయానచేత ని 
(పాయశ; తజుచుగా. కృత మోచన్ స్నా తప్పు చేసినవారు వోలె శజ్బ_మానాః!== 
చెజచుచు రాజ కులం (క్రువిశన్లి == రాచ నగరిని చొతురు, 
* * విభావనా వి "నాపి స్యా త్కారణం కార్య జన్మ చేత్. 9 
ఉ కే) కౌలంకారము, “భే త్సంఫావ నో ల్చేఏక్షా,) . 

విభొవగాలం'కారము,. 
. కృతదోషా ఇవ = 
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ఫొదిస్టై న "కరి తురగ పదాతి 

సై స్యెన మో చన మ ప ధ్యానం 

దినస త యే ణోలజ స (పథాత వె 

లాయా = మతర్య తొ పప వి 

శేతో రుపరి నిపతితాః 

రాజూ--తత స్తతః రి 

/ ర్న 

విజ.._తతః సో పస త్క_ల 

కలాకర్ణ్య నేన (పతిబుద్ధః 3 కిస దీవ 

విన్ల న్ష్యకన్షరా న్నర్లత్వ వెన న్య చేతు 
రన్ వేశీత బలవాహానో యథా 

సన్ని హితక తిపయసహాోయః సహసా 

ఫి ముద్దోష య be నభ 

యోక్తుం (పవృ త్తః 

రా —(రుమణన్హ మవలోక్ష్య 'స స 

సీ తమ్) శోభితం విన్ధ్యకేతునా. త్ర 

త స్తతః గ్ 

విజ._తతో ౭_స్మాభి రయ మ 

సా వితి ద్వగుణబద్దమత్సరోళత్సా 

మా వ. పహాూతా' విమేన ని శ్నేషిత 

ర వీళ్ల హత “ఏవ ర తాధిక 

బల (కోధ వేగో  దారుణతరం 

సం సహార వుకరోత్ . 

1. రథములను మానుట అడవిలో వానికి దారి లేనందున. 

చాభ్యా మత తీతి పదాలిః* 

మయోగింపంబడ్న గ జాశ్వ పదాతి వెన్య 

ముతో ఎంతయో దారిని మూండుదినము 

లలోే దాంటి “వేగుతటీని శేవలము ఆకస్మి 

కముగా వింధ్య శేతునిమో (ద పడితిమి. 

రాజు... అంతట ? అంతట? 

విజ... అంతట ఆవింధ్యశేతు (డును 

మాకోలాపాూలము విని మేలుకొని (తెలి 

సీక్రొని) సింగమువో ల వింధ్యగుహనుండి 

. "వెలువడి దండును గుజ్జమును ఎదురుసూ 

డక అప్పటికి తనతో నున్న కొంచెపాటి 

సహాయులతో తటాలున ఆకాశము మా 
టు సెలంగునట్లు (సింహానాదములు) సేయు 

చు మమ్ము తాక సమక జను. 

రాజు, (రమణ్వంతునిం “గాంచి 

చిజునగవుతో) తేజరిల్లి నాయడు వింధ్యశే 

తువు. అంతట? అంతట? 

విజ._.అంతట మేము వీండె వీ 

జే అని యినుమడిగా మత్సరో త్సాహంబు 

లం బూని మిక్కిలి పోరి వానిసహాయుల 

చెల్ల భూఫుమాపితిమి. (అంతే నతేండు ఒ 

కురుండి బలమును [కోధమును వేగం 

బును పెంచుకొని అతి కారముగా పోను. 

పడాలి పా 

2, అతర్కి. తాః==ఊహీింపంబడనివార మై. 

8. వింధ్య కేతునికిని శేసరికిని నలసామాన్యధర్మ్మములు-కలకలాకర్థ్య నమ్ఫు (ప్రతి 

బోధ వింధ్య కందరనిర్ణనునము, గర్జనము, తటాలునం డాంకుటయు. ఉక్సేకు, 

శి 



ఏయ్ ర్ తో వ్ తే! డే 
ధా 

రాజాం బలీ! 

బళి 1! 

వింధ్య శేతూ 

విజ. ఏ మని వర్ణింతును ! డేవరా, 

వృ సంకేసతో బిక్లపయూాటిం = సంగ్రహముగా విన్న వించెదను: 

* పాదాతం పత్తి -జేవ 

(పథమతర మురః 

నేపనూ( కేణ నిష్టా, 
దూరం సత్యా శకాయు 

ర రిణకుల మివ షా 

త స్ప మ్యీయ నాశ 

సర్వ [తోత్చ బ్రట్రనరై 

(పహరణనివహ 

సూర ముతాయ ఖడం 

తాను కాలరియై మొట్టమొదట 

"కాలరిదండును ఆయ్ Carl 

గ్ వీ నుగ్తుచేసీ, చెదరిన లేటితండమో య 

రో నట్టు గా గుజ్జపుదండును బాణపరంపరచే 

దవ్వులకు తీఅమ్సి ఎల్లయాయుధముల మొ త్త 

మును ఎల్లయెడలను విసరి వెచ్చి చరాలున 

కత్తి దూస్కీ యనంతరము ఏనుంగుదండులాో 

సశ్చా త్కర్పుం (పవృ త్తః 

కరివు కదలికా 

కాననచ్చేదలీలామ్. 

అరంటితోంటటం గోయు నాటను ఆడం 

దొడంగను, 

1. పత్తి శేవ=తౌను కాలుబంకే అయి (=వాహన మెక్కక), పాదాతమ్=కా. 
ల్బంట్ల సమూహమును, (ప్రథమతరమ్= మొట్ట మొదట్క ఉరః క్నేప మాలేణ=జోమ్మున కొ 
ట్టుట మ్మాత్రముచేత (వారిని చేతగాని యె త్రి చ ట్రాతిసై నొట్టినట్లు తనకడింది వెడంద 
ఆఅమృునం గొట్టుటచేతి అని మేని, వారిలో ములమింద గుద్దులు గుద్ది యని యీని, . 

తనజొమృుతో వారిని ఒకరిమింద నొకరు పడి నలిగి చచ్చునట్లుగా' (త్రోపుల్ముత్రోసి. 
యని యేన్సి అర్థము.) పిష్ట్వా = నుగ్దుచేస్కి అశ్వీయమ్ (త్ర స్త వారిణకులమ్ ఇవ కరామై; 
దూరం నీతా = గుజ్జపుదండును బెదరిన లేడిమండ నో యనునట్లుగా (శర) బాణ 

ముల (ఓ ఘైః=) సమాహములచేత దూరమునకు తటీమి, సర్వత్ర ఉత్సృష్ట సర్వ (ప్రవా 
రణ నివహాః (సక) = ఎల్లయెడలను వెవంబడిన సకలమైన యాయుధముల 'సమూపహాము. 

కలవాడు (అయి, తూర్ష్మం ఖడ్డమ్ ఉల్టయ=శళీస్రుముగా కత్తిని దూస్కి పశ్చాత్ = 

అనంతరము కరిషు = ఏను(గులయందు, కదళికా కానన చ్చే (ఛేద తష కర్తుం ప్ర 
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"ఏవం బల (తితయ మా ఈరీతిగా యుజ్ఞములో అసహా 

కుల మేక ఏవ యుండ మై (మన) మూండంగములబలము 
కుర్భక౯ కృపాణ రుధిర 

చ్చురి తాంసకూటః 
ఇస De 

శ్ర (పహార దత్రి జ 

రరి తోరు వమోాః 
శౌ న్ల ల్సిరా ద్భినిహత్తో కొలది తొ్మమ్మును -చక్కాడలగా  బడలి 

యుధి విన వ్ర కేతు. ఎట్టకేలకు వింధ్యశేతువు కూలెను. 

ను చీకాకుపటిచి క త్తిని ఎగుబుజమున మో 

ఫుకొని దానినుండి నెత్తురు బుజమును కమ్ము 

చుండగా ఆయుధములగాయములు నూర్గ 

వృ_్తః = అరటి యడవిని నజకోటయనెడి యాటను చేయుటకు (ఆడుటకు కడంగాను 

(అరంటియడవిని నటుకునంత సులువుగా ఏనుగులను నబజుకం దొడంగాను. ఏనుంగుల 

తొండములును కాళ్గును ముఖ్యముగా (వేటునకు అందునట్టివి లావుగాను నిలువుగాను 

అరంటికంబములవ లె నుండును గావున నిట్లు చెప్పుట సులువుగా నని భా.) పదా 

తీనాం సమాహః పాదాతమ్. పద్యత ఇతి పత్తి: అశ్వానాం సమాహాః = 

అక్వీయమ్. ద్వితీయపాదమున ఊ్సేకు. చతుర్భమున పదార్థవృ త్రీనిదర్శన్య 
“వాక్యార్థయోః సదృశయో నై క్యారోపో నిదర్శనా. .. 

పదార్థవృ త్రి మ స్యేకే వద క్ట నన్యాం నిదర్శనామ్. ” 

1, ఏవమ్ యుధి ఏక ఏవ బల (త్రితయమ్ ఆకులం కుర్భక= ఈరీతీగా ధు ద్దముల్ 

ఒక్కు_రుం జ దండుయొక్క_. మూండు అంగములను (ఏనుంగులు గుజ్జములు, కాలరులు 

అను మూండంగములను) చీకాకు చెసి కృ. ..టః---కృవాణ = క_త్రియొక్క_-రు 

' ధిర = నెత్తురుచెత (క త్రీనుండి కాబుచున్నశ్మతుర క్రముచేత) (“కిరణ అనుపాఠమున 

'వెలుంగులచెత).ఛభరిత = వ్యా ప్రమయిన_అంస కూటః = (కూట=) శిఖరమువంటి (అం 

స=) బుజముగలవాల డై శన (ప్రవర తత్ర జక్టరిత ఉరు వషమాః=ఆయుధముల దెబ్బల 

నూగ్గచేత శిథివితమయిన గొప్ప ట్ముక లవాం డ్రై (శా_న్తః=బడలినవాండ్రై విస్థ్యశేతుః 

చిరాత్ వినివాతః = వింధ్య కేతువు ఇచాలసేపటికి చంపంబ డెను, కృపా. . .టః--నటికి 

నటికి విసిగి కత్తిని బుజమున మోఫుకొని నిలిచె ననుట. ఊరు వతౌః-గొప్ప అొమ్మ 

మిక్కి_ లిబలవంతుని కుండును. వతుస్సును వెప్పుటచే శ్మతువులకు వెన్నియ్య లే దనిభా, 

చిరాత్ _బడలియు త్వరగా కూలం డాయె నని భా. (శ్రాన్హ్వ-బడలినయనంతరము 

కూల్చితిమి గాని తత్సూర్యమా 'కూల్చలే కుంటి మని యతేనిచేవను పొనడుట, 
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రాజా.-రుమణ్యక సత్పురు 
షకుభోచితమార్ల మనుగచ్చతో 
క యత్సత్యం నిడితౌ ఏవ వయం 

జిన వ కేతో రృరణోన, 

రుము.._ దేవ, త్యద్విధానా మే 

వం * గురై కపతుపాతినాం 6పో రవి 
గుణాః (వీతిం జనయ ని. 

రాజా. విజయ సేన, అ స్తీ క్రి 

కో దపత్యం విన న తో ర్య తా 
స్య పరితోషస్య ఫలం దర్శయామి! 

ఏిజ.-_దేన, ఇద మవి విజ్ఞాప 

యామి.---వవం సబన్గుపరినాచదే హూ 

తే విన న్స కేతా, త మనుసృృతాను 

న సహధర్మ్య బారిణీమ్ము టన న్ల్యశిఖరా 

శ్ర తేమ *వ 4జనప'దేము విన ప్పేము,శూ 
న్య్భాతే తత్ స్థానే, “వా తాత! 

హో మాతః? సతి కృతకృృపణ ప 

లానా విన కేతో శ్వ న్యభిజా 

తరూపా కన్యకా కాచదిత్ తద్దుహి 

తే త్యనాభి స నై ద్వారి తిష్ట లీసతి. 
తాం (పతి "దేవః క (పమౌాణమ్, 

వి యదర్శి కా. 

మ్, 

సజెన 
జ 

దగినమాగ్గము ననుసరించిన 

రాజు. రమణ్వంతు(డ్చా 

కులమునకు 

వింధ్య శేతుని యీయ'సంఫావనీయమరణ 

ముచే మేము నిజముగా లజ్జితులముసుమా, 

రుమ.--- దేవ్యా మిబోంటిగువైైక 

పతుపాతులకు పగవాని వయినను గుణము 

లు ఈవిధముగా అనుర క్షిం బుట్టించును,. 

రాజు, విజయ సేనుడా, వింధ్యశే 

తునికి బిడ్డ ఏ మేని కలద్యా దానియందు 

ఈ ప్రీతికి ఫలమును చూప్రటుకు ? 

విజ. దేవరా ఇదియు విన్న విం 

చెద. ఈవిధముగా బంధుపరిజనసమేత 

ముగా వింధ్యశకేతువు మడిసినంతేట అతని 

ధర్మపత్నులు అతనితో సహగమనము చే 

సరి, వింధ్య శిఖరముల కెక్కిన్యప్రజలు ప 

రారిమయైర్సి (అట్లు) పా డెనయాచోట “అ 

య్య! నాయనా! అయ్యో! అమ్మా!) అని 

దీనముగా విలపించుచు_ సుందరమూ ర 

యొకానొక కన్యక వింధ్యకేతునియింట 

నుండగా అతనికూంతు రని తలంచి మేము. 

'తెచ్చితిమి ద్వారమందు ఉన్నది. ఆమె 

నుగూర్చి యేలినవారిచి త్రము, 

1. యత్సత్యమ్.... ఈశబ్దసము దాయము అసంభావనీయమును సూచించును * “అ. 
సంభావ్యే తు యత్సత్యమ్ ' అని భరతీవచనము. 

2. గుణేషు ఏకః (ఏకా నః) పక్షపాతో యేషాం తే గుకైకపక్షపాతినః 
ల సక సాధర్థ్యవారిణీ__.సహ = సెనిమిటితో రాడ-ధర్ల, =వేదనిపొతేకర ను. 

ఇారిణీ ఎ చేయుశీలముగలది, ధర్మపత్ని యనుట, 
4. జనపదేషు భవాః జానపదాః=పళ్లైలయం దుండువార్కు (ప్రజలు)... 
ర్. se వా(ప్రమాలే=క_ర్తవ్య మెటింగినవాండు. 



ప్ర థ మా జ్క. 

రాజా.-' యకోధరే, గ త్వ 

మేన నాసవదత్తామై సమర్పయ. 
వక్తవ్యా చ చేపే టు బుద్ధ్యా త్వ 

యెవ సర్వదా (దస్థవ్యా. నృత్య 

త వాద్యాదిషు విశిస్థక న్యక చితం 

సర్వం శిక్షయిత వ్యా. యదా వర 

యోగ్యా భవిష్యతి క నూం స్తా 

రయి తి, 

(పతీ,--య దాజ్ఞాపయతి దేవః. 

[ఇతి నిష్కూ9) నా. 

(నేపథ్యె వైతాళిక 9) 

2 నీలామజళమజనోపకరణ ౧ జ 

స్నా నీయసంపాదినః 

సర్వా న్వువురవారప్ని భమవతి 

లోకస్య తే సంపతి 

ఆయాసస్థల దంశుకావ్యవహాత 

చ్భాయావద్చాలెః సన 

రల అన రుత్హి ప్రాపర శాతకుమ్మకల క్ 

వాలం కృతా స్నానభూః 

1, యశోధర. ద్వారపాలిక పేరు, 

(బ్రవేశ వెట్టి ద్వారముకడ నిలిచియున్న ది. 
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రాజు... _యకశోధర్య్మా పోయి నీవే 

(ఆకన్యను) వాసవద తకు అప్పగింపుము. 

అప్పగించి దేవితో చెప్పుము: చెల్లిలిని 

-గాం దలంచి నీవే ఎల్లప్పుడును చూచుకో 

వలసినది, ఆట పాట వాద్యములు లోోనగు 

వానియందు ఊ త్సమక న్యక లకు తగిన దెల్ల 

"నేర్చింపవలసీనది. ఎప్పుడు “పెంద్రికి తగిన ద 

గు సూఅప్పుడు మాకు జ్జ ప్తిసేయవలసీనది,” 

అని, 

(ప్రతీ ---ఏలినవారియాజ్ఞ : 

[అని నిష్కుమించును. 

(చేపథ్యమున స్తుతిపాఠకుడ్చు 

దేవా, సవిలాసమైన నీమంగళస్నా న 

మునక వలయుగిండులను గ ంధచూార్థమును 

అంతఃపురవారవిలాసీను లెల్లరును సమకూ 

ర్పుచున్నారు. ఆబడలికచేత సన్ననివైట 

జాజలూా కునములు మబుంగుతొలయలిన 

బంగారువన్నె లావణ్యముతో (ప్రకాశించు 

చు స్వ్వా నభూమికి అలంకారముగానున్న వి, 

వానిచేత స్నానభూమి వారు లెచ్చియుం 

చిన బంగారుకలశములకంకు చేటుగా తౌ 

నును నీస్నానముకై బంగారుకలళములను 

ఎ త్రీనదో యనునట్లు తోచుచున్నది. 

ఇది రుమణ్వద్విజయ సేనులను రాజుసన్ని ధిం 

_ 2 సంప్రతి = ఇప్పుడు, లే = నీయొక్క, స్నానభూః = స్నా నభూమి, లీలా 

మజ్జళ మజ్జన ఉపకరణ స్వా నీయ సంపాదినః = విలాసయు క్షమయిన శుభ స్నానము 

యొక్క. సాధనములను గంధచూర్లమును సమకూర్చు నదైన్క సర్వ అ_న్హఃపురి వారమ్మిభ్రమ 

వతీ లోకస్య = సమ_స్తమయిన యంతిపురి "వెలయె మెక త్తెల సమాహముయొక్కొ_, ఆ 

యాస స్టలత్ అంశుక వ్యవహిత బ్బా (ఖా) యా అవదాః _స్టనెః=శ్రమచెత జాబు 

చున్న వలిపముచేత చాటు నేయంబడని లావణ్యము గలదై గౌరవర్ణములయిన పాలిండ్ల 
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త న రాజా. (మోదం గాంచి) ఆవూో ! 

ధర నఘమ్ స మధ్యా సే నే భగవా ఏమి వేవెలుంగుల దేవుడు మింటి నడిమి! 

కడమ లే 1 సంపతి £ దూ, వచ్చి నాయడు ! ఇప్పుడు నిశ్చయముగా: 

ఆభ త్వ ర్మా-౦గుతాపాత్ దిగుడుబావిలోని యిండకాంగుడు నీ 

క్వ దివ శప ల గలా నుండలేక చేడిసచేంపలు పెకి తూ 
7 య 

ద్య ర్తనె ర డి న్స్ కామృఃః వ లుచున్న వి అవి తూలుట ఎండ వేండికి ఆ 

ఛత్తోభం | నృత్త wn నీళ్లు శెరలి అందునుండి బొబ్బలు లేచుచు 

శిథిల మవి శిఖీ న్నట్లు ఉన్నది; ెనులి నర్హ్సనముచే బడ 
బర_ భారం తనోతి; లియు న ర్రనముచేత సడలిపోయిన తేనకుం 

ఛాయాచక్రం తభూణ్తాం చెము త్రమును గొడుగుగా విప్పినె ట్రైమో. 

ద నిల్చుకొనుచున్న ది ; లేడిపిల్ల నీళ్ళకై యా పహాదిణనిళు రుమెొ 
న్ా సించి వెట్లమొదటనే చుట్టువారుకొనియు 

"ఆెంలవాలానులుబః; ద § =) న్న నీడను నీళ్లుగలపాదుగా (భ్రమపడి సమో 
సద్య _స్వక్వాగ కవోలం పించుచున్న ది.తటాలున తు మైదోఏనుంగుయొ 

విశతి మధుకరః క్క ఎండ తగి లెడుగండమును వదలి చలువ 
కర్ణ పాళీం గ జస్య. గల దగువెవితొఅటలోం జొచ్చుచున్న ది, 

తో ఆతి ప్ర అపర శాతకుమ్మ కలశా ఇవ=ఎ శ్రంబడిన (వారు జెచ్చిన బంగారుగిండ్లు 

గాక చేటు బంగారు గిండ్లుగలదియో యన్న అలంకృతా= కై సేయ(బడియున్న ది. . స 
లత్ _ అనుటచే ఒక్కొక్క తెయొక్కయు పయ్యెద జాజంగా నే దాని స్తనములు అంత 
కుముందు అటనున్న గిండ్ల ఢకం౦ం కు తటాలున నె తీయబడిన మలిశిండు గిండ్లో యన తోంచుచుం 

డును.(ఆ నేత్రోత్సవ మనుభవించుచు) జలకమాడ తతి మైన దనుట, _ అంశుకము వలిప 
వస్త్రము, ఇది చాటున్నను కుచములకు సాంపే, ఎడలిన చెప్పవలసినదే లేదు. శ్రా 
తకుమ్ముమ్..శతకుమ్మే పర్వలే భవమ్. ఊక్సే) కౌలంకారము. 

1. దీరి రికా అమ్మః శ్రఫర ఆదర రనెః అర్క అంకు తాపాత్ క్యథత్ ఇవ ఆభాత్రి 
ఎడిగ్టియయొక్క. నీరు 'బేడిసలయొక్క_ ఎగురుటలచేత సూర్యుని కిరణముల వేండికి తెరు 
చున్న దోయను నట్లు (పకాళించుచున్న ది (కాంగిననీట నుండోలేక ఎగిరిపడు బేడిసమి 
నీరు కెళ్లనప్పుడు 'లేచుబుడగలవ శె నున్న వనుట్క శిఖీ నృత్త లీలా శిథిలమ్ అపి బగ్గ 
భారం ఛత్తాాభం తనోతి="నెమలి న ర్హనశకేళిచే సడలినదాని చెనను కుంచెమొ శ్రమను 
గొడుగునాకారముగా విప్ప్రచున్నద్సి (సడలినను ష్ ఎండకు ఆలలేక); హరిణ శిశు; . 
ఆలవాల అమ్ము లుబ్దః సక తరూాణాం వాయా చృక్రమ్ జాపెలతీ=లేడిపిల్ల పాదులలోని 
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రుముణ్వక్ ; ఉత్తిష్ట్ర (పవి స్యా రుమణ్యంతుండ్చా లెమ్సు లోపలిశే 

భ్య'న్థర మేవ కృతయథోచిత కి 

యాః సత్కృత్య వజయ సేనం 

చషయాముః. నుని “సతు_రిం-చి పంపుదము. అ ప 

పోయి యథోచితకియ లొనర్చి విజయ సే 

(ఇతి నిప్కూ_)న్రాః సర్వే. [ఆందటు నిష్కు.)మింతురు, 

ఇతి (పథమో౭౬జ్బ-_ 8 

నీళ్ళయందు ఆసగొన్న దై చెట్లయొక- మండలాకారమయిన నీడను దరియును, (వీల్ల గను 

క మండలాకారమయిన యానీడయీ పాదులోని జల మని |బమసినది, మధుక రః గజస్య 

కపోలం సద్యః త్యక్వా కర్ణ పాళీం విశతి = తుమైద ఏనుంగుయొక్కా చెక్కి టిని ఇప్పు 

జీ వదలి |శో|త పుటమును చొచ్చుచున్న ది (గండమున కెండ తగులుటచే దానిని వీడి 
CE eat 

ఛెవిలోపల చలువ యుండును గాన నటం జొచ్చుటు,. ఛస్రైభమ్=ఛ కస్య ఆ భి 

వాభా యస్య సః తమ్. స్వభావో క్ల గ్థులంకారము, * “స్వభావోక్షిః స్వభావస్య 

జా త్యాదిస్టస్య వర్ష నమ్. (ప్రథమపాదంబున * ఉల్చేంఎతయును, ద్వితీయపాదంబున * 

శ్రాంతిమద్ధ్యనియును స్వభావో శక్రితో చేరియున్నవి. * “స్యాత్ సృృతి శ్రాన్లి సే 

హా సదజ్కా-లజ్క్య్బాత్మిత్రయమ్.) 

హమ నలా 



ద్వితీయోఒజ్వు-*. 

(తతః (పవిశతి విదూషక ౪) 

విదూ.--నను భణితో = 

ఇన్టివరికయా “వస న్తక, ఆద్య ' 
పవాసనియమసితా దేవీ వాసవ 

న్స్ 
క 

డ్ 

(అంతట విదూషకు(డు (పచేశించును.) 

చెప్పినది గదా నాతో ఇందీవరిక, 

“వసంతకుండా చేడు వాసవదతాబేవి ఉ 

పవాస్మవతే మవలందించి స్వ స్టీ చెప్పుట నిమి 

దతా స్వ నీవాచననిమి తం *శ 
ఆతి యాం నా 

బైయతి ఇతి. త ద్యాన నే వ 

గృహోేడ్యానదీ న్హి కాయాం సా 

స దెపిపార్ళ రం గత్యా కుక్కు 

టవాదం క రిష్యూమి. అన్యథా 4అ స్తీ పఠించెదను. అటు గాబేన్తి మాబోంటి 

స్థాదృ 7" (బాహ్మణాః కథం నాజ 

కులే (పతి గహం కుర్వ న్తి ర్ (చేప 

థ్యాఖిముఖ మవలోక్య) కథ మేపు. వీ 

యవయస్యః అద్య దేవ్యా విర 

“హుూత్క_క్టా వినోదననిమి త్తం థా 
డా అది చం 'రాగ్భ హూాద్యానం (పస్థితః. త్ర 

ద్యావ ద్యయ స్వేన స హైవగ 

తా యథోదిస్థ మనుతిస్థామి. 

1. ఉపవాసము అగస్త్యార్భ రము కొకు, 2, శబ్దం కరో తీతి శబ్ద 

యే. 8. ధారాగృవోద్యాన మని ఒకతో(టెేరు అందు ధా రాగృహము (శే 

ళాకూళియిల్లు) ఉండుటచే అపేరు వచ్చినది, 

చేదము రానివా రనుట, 

త్రము (నిన్ను పిలుచుచున్నది అని, కావున 

థా రాగృహోోేద్యానంపుడిగియలో స్నాన 

ముచేసీ 'దేవియొద్దకుం బోయి హులిక్కి స్వ 

(బ్రాహ్మణులు ఎట్లు రాచనగరిలో (ప్రత్య 

హముసేయుదురు ! (తెరవంక చూచి) 3 

వో ! వీండుగో (పియవయస్యు(డు చేడు 

చేదితోడియెడంబా ప్రువలని “నెన్వగను త్తే 

గుటకు ధాశాగృహోద్యానమునకు తరలి 

నాడు. కావున, వయస్యునితో గరాడ చే. 

పోయి శే ననుకొన్నట్లు చేసెదను, 

4 మాబోంటి బావాణు లన౯గా 

వదూ... ణం భణిదొహీ ఇందీవరిఆఏ “వసంతేల్క అజ్ఞ ఉవవాస ణిఅమ ట్టిదా 

జేవీ వాసవదశతౌ సొట్గివాఆణ ణిమి త్తం సద్దా వేది” త్రీ. జావ ధా రాధురుజ్జాణ దిగ్భిఆఏ 

క్రాఇఅ దేవీపొసం గదుఅ కక్కుటవాదం క రిస్సం, అణ్నహా అమ్రారిసా బహాణా కహాం 
వా జరి పొ లో 

రాఅశాలే పడిగ్గవాం కరంతి? (నేపథ్యాఖిముఖ మవలోక్య) కహం ఏసో పిఅవఅస్ఫో 

అజ్ఞ 'దేవీఏ విరహుక్కొ_౦ఠా విణోదణ ణిమి త్తం ధా రాఘరుజ్ఞాణం పబ్జీదో, తా జావ వ 

| త్ ఆల అద్య గ ఇల్ల ల wa ' ' 
65 స్సెణ సనా జెవ్వ గదుఆ జహోగోద్దిట్టం అణుచిట్టిస్టృం, 
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(తతః (పవిశతి సోత్క_క్ణో కహా) (రాజూ తమకము గలవాడే (పనే, ) 

"రాజా. -- రాజూ 

తూనూంవుజ్జళమా| తమణ్ణనభృతం (పీయ నన్ను వలచినతొలితొలిదినము 

లలో ఆవలప్రచేత కృశించి ఎక్కు_వమండ 
శ ప ర్ 

మని ద్యమాలావీన నము లాల్లక మంగళమండనములు మాత్ర 
ము దాలిచ్తి "సగము అలసతతో సగమే 

వ సనా ముఖెన విజిత పలుకుచు మొగము కొంవెపాటిపాండివు 

దాల్చి (పఫాతచందునియొష్పును మించి 

సాంపారలూ కోర్కి గలదై నాకు నతో 

తృవముచేసినది. ఆదళలో (ప్రియను వెం 

డియుం గాంచుభాగ్యము చకారదు గావ్ర 

ళా! యో 

సోత్క్మ-్లాం నియమోపవాసవిధినా 

చేతో మ మోత్క_ణ తే నను (వతోపవాసముచేత నిప్పుడు అట్టి 

అ దశయీ కలిగియున్న ందునన్సు ఈద 

తాం దష్టుం | పథమానురాగజనితా లో నున్న ప్రీయను ఇపుడు. చూచి ఆవశ 
న లానే మణలం గాంచినట్టు ఆనంద మొం౦ 

వసా మి వాద్య (వీయామ్. దంగోళిదను. 
య్ 

మామామ్=కృళించినదియు మ.. .తకొ_మబ్దళీనూత్ర= =నుంగళముమా(ర్ర మే అయి 

నట్టి (అనంగా మంగ ళముమ్మా త్రమే (వయోజనము గాంగలయట్టి మణ్జన = అలంకారము 

లను-ఛృతమ్ = తౌల్చినదియు మన ఉద్యమ ఆలాపినీమ్ = అలసమయిన ప్రయత్న యు 

ముకోడ భాషించునదియు 'ఆపౌళ్ణు చృ (ఛ) వినా ముఖెన విజిత (ప్రాతే సన 'ఇక్లు 

ద్యుతిమ్ = కొంచెము తెల్లని కాంతలిగలదైన మొగముచే జయింపంబడ్న తెల్లబాటు సమ 

యఫుం జందుని కాంతిగలదియు, నియమ ఉపవాస విధినా సోత్క_క్ఞామ్ = (వ్రతము కై 

ఉపవాసము సేయుటచెత సాఖిలాషయు, (నయిన), తాం (వ్రయామ్ = అట్టి (నా ప్ర 

యన్సు (ప్రథమ అనురాగ జనిత అవస్థామ్ ఇవ = తొలియనురాగముచేత  చేయంబడిన 

దశగల దానింబో లె అద్య (ద్రష్టుం మమ చేతః ఉత్క_ణ్ఞతే = ఇప్పుడు చూచుటకు నా 

యుల్లము తమకప పడుచున్న ది. (పథమానురాగపకుమున మండనములు ఎక్కువ 

దాల్పమి అరతిచేత, పాండిమ కొంచెపాటిగాన యుండుట అను య. 

ఆరంభదశ యగుటచెత ? (ప్రభాతచంధద్రుండు. వెలవెల బోవుచుండున్సు వానిని 

మించుటలో ఉత్క_ర్ష యేమి కల దనవలదు ఆవెలవెలయే యొక యొప్పు) అట్రిని మొగ 

. మున నౌక _ మజ్జశ చేవ నుజ్రళమాత్రమ్, (ప్రాత రక (ప్రాత 

oe స్థనం. మా'స్వఖ" య్ సోకులు, 

లా. షీ 



al = వదూ —--అర్భతి ఖలు డేని 

(ఛాహ్మాణమ్. 

శాజా. య చ్వ్యేవం కీం తన? 

స 

దృశః తులు (వాహ్మణః యః చతు 

తె విదూ.--(ససర్వమ్) 

శ్వేద పజ వేద పషుజే సేద (బాహ్మ 

ఇ సహస పర ర్యాకుల రాజకు లే 

(పథమ మేవ దేపీసకాశాత్ స్వ 

స్తేవాచనం లభ తే. 

sre జా._(విహస్య) న. 

యె వావేదతం (చాహణ్వ్యమ్. త 

త మహా బాహ్మణ, ఇతో 

గృహా బ్యాన కరన es 

1. ర్డ వ ద 

తి. కెషూ, Trt 

లది. 

ws గి కొ, 
నః 

విదూ.---(దరిసి) శుభము నీకు; వర్ష 

ల్లుము నీవు, 

రాజు.(చూచి) వసంతక్సా, ఏల 

సంబరపడుచున్న ట్లగపడుచున్నా ను! 

వమా. ప్రూజించును గడా దేని 

బొహ్తణుని. తః 

రాజు..అ టయిన నీ కేమి కలదు! : 

విదూ. (గర్భముతో) యి జా 

హ్యణు6 డనంలా ఎవం డనుకొంటివి! నాలు 

గువేదముల యైదువేదముల యాజు వేద 

ముల (చ్రాహ్మణులు చేనవేలు మూగి 

యున్న రాచనగర "మొట్ట మొదట రాణిగా 

వలననుండి ఎవండు స్వస్తి సివాచనము పొం. 

దునో వాడు (బాహ్మణుండు. 

రజా, (నవి) . వేదసంఖ్య చేత నే 

మహా వాహ్యణు.డా ధా రాన్ఫృహాగేద్యాన 

మునే పోవుదము. 

సొల్టీ భవదో. వదు భవం. 

2 విదూ...- అశ అన్నన న జేవీ బమ్మణం. 

.ఈరిసో ప్ బమ్మలో జో చఉవ్వేద పంచవేద ఛట్టవేద. 

బష్టుణ సహస్ప వస్టాడా శె కలం పుఢ dae నవ్వ br ఫౌష్టివాఅణం 

4. మహ్మాబ్రావ్హణుండు._(1) గ్రాహ్మణో త్త క (2) స 

అని యీనూటకు కం ముల శిండును ఇటు నన్వితేములే. 

౪ పుణ్యో మహా(బ్రహ్మసమూహజాష్ట్రః సంతర్పణో నాకసదాం వరేణ్యః. 

జజ్యాల లోక స్థితయే స రాజా యథాధ్యశే స బి ప్రణీతః.” 

“శే హల తఢా మాంసే _వెద్యే జ్వ్యాతిషికే ద్విచే 

యాశ్రాయాం పడ్ ని ద్రాయాం మహ ౩ వృబ్ద న న దీయతే,” 

_ భట్టి 

భట్టి టీకా, 



వీదూ.---య ద్భృవా స. 

' శాజూ-ాగ తారక 

2 బిదూ._ భో ఏహి గచా 

వి, (ప మ్యావలోక్య చ భో నయ 

స్య ప పశ్య పశ్య అవిరత పత దిని 

ధకునువు నుకునూర వీలాతలోత్ప 

బుస్య పరిమళ విలీన మధుకర "భర 

భగ్న వకుళ మూలసీలతౌ జా 

కవుల గన్ల వహా. నోద్రొవు యూరు 

త్ర (పతిబుద్ధ బన్హూ=క బన్టనస్య అపి 

"లకస్వ 

రళ తమాల తరు విహి తాతప E 

ధారా గస ద్యానస్య 

స శ్రీకతామ్. 

క ప 

క పాం, 

3 వె నెక మద ప్రవాళ 

స్గగిత మిన తలం 

ఛాతి శేఫలికానాం; 

1. _విదూ--జం పసం ఆణ బేసెం 

నాక్ is, సుజామార 

చమన ఇ అలో ~ 

సూలదీఒ భ్ RE గ పంది నో వ! మ నా 
టా 

లలో ప్ర సె. న (ల యః నాం హీ అరు వే 

పు మొనను ల నువ అట మఖ” ల ప ఈ 
(౫ 

3 శే ఖా ల్ నోర 

సం, ఆలు: కస స్ప 

వెచూ.-.-నీ యాజ 

సడవుము. 

విదూ.--మలతీ రాపోదము.(నడచి పరికిం 

రాజా, ముందు 

చిఓవయస్యుండా సరికింపుము పరికింపుము 

ధా రాగృహాోే ద్యానంపు సొంపును. ఇచ్చట 

"తెంఫులేక రాలుచున్న 'నానాపిధపుప్పము 

లచేత జాతీబండలవైతలములు ఎంతకోమల 

ముగా నున్నవో! (పూవుల) నెత్తావికై తు 

వదలు ము త్రములే మోదం బడినబరువు 

నకు పొగడలును జూజితీవలును విటీగి నవి! తా 

మరవలపును . మిక్కు_కుముగా - మోచుకొని 

వచ్చుచున్న యీ గాలికి మంకెన మొస్పలు వి 

చ్చుచున్నవి ! దట్టంపుం జీఆటి చెట్టు ఎండ 

దీ ప్తిని చొరనీయకున్న వి ! 

Fess ue చెప్పి 

తివి, ఎట్లున సరి సాక 

రాలియున్న వావిలి వ్రొడిమలతో 

కొప్పంటడియున్న నెల చిన్న చిన్న పగద 

ఫుమోసులతో కప్పంబడినది వోలె నొస్వ 

క మో కాగ Pw అ నడి తాతా 

పె కర అప ద భు ౦లి odo 
(ఇ భు కు 

గ 

జి గా EN A wr ఆర యం నటు?" యా సౌ 

"పసమున్ జగ మహం సన భష వాళి 
అ 

| 

| గీ లో ” తో న్ గ చ rin ఇ” 

నాను నూూంజి కడాబంక టంగున. "డు 
ర్ం p 

షె 
- మ నాలు నో ఎల న మెరు కి 
కనాన. దాం దు జాలు నునన = ar, i లు స్ All 

| స్టగితమ్ ఇవ 'భాతీ=వాపిలి పు 
Ul సై | | 4 

తొడిమలనేత చేల అ పరయా అస్త DBE కష్టం 
. వ 

బడినది వోలె (ప్రక శెంచు rn ర m2 



no ar ల ర్త ft Cf Ee 
జ సే న్ స్త 

ల్ సు 

గ స చున్నది నడాకుల యర౭టిపువ్వుందావి 

నషడి జమదా మొదట ఏనుంగుమదంపు వాసన (ఫ్ర 

షే న్ని. మను కలిగించుచున్న ద్యిమజటి సారాయి తా తి; ది; Kk మోాదమోాహాం తిన 

ఏతే చోన్ని[ద పద్మ గిమత్తాగొన్న విలా సిజనులవ లె ఈతు మైదలు 

చ్యుతే బహు రజః తామరలనుండి రాలిన దట్టంపుయబుప్పాడి 

వుష్ణ విజ్షాబ్దరాగా 'తమయొడల పసిమిమెపూ6తవలె నొప్పు 
re 

గాయ న్య్వన్య క వాచః చుండ మకరందము (తగి పొగరెక్కి_నవై 
me జాం 

క్ మువీ మభువీజబా౮ూ / అస్బుట నాక్కుుల -నేమమా పాడు 

వారుణీ పాన మతా, చున్నవి. 
చయ 

మోద మోహం తనోతి = ఏ డాకులయరంటిప్రూవుల పరిమళము వెంటనే ఏను 

మదముయొక్క_ వాసనయొక్క_ (భ్రమను కలిగించుచున్నది (కిం చ = మజేయు ఊ 
న్నిద్ర...రాగాః వారు. ,, తాః ఏతే మధ్ధులిహాః అవ్య...చః కి మపీ గాయ ని=విక 
సించిన తామరలనుండి రాలిన మిక్కుటపుం బుప్పాడి వెం త్తమ నెడు (విజ జు. పసీమి 

Co ఉత.) మెపూంతీగలవియు మకరందముయొక్క్చ... (సురయొక్క) (తాగుడు 

చెత పాగలెక్క్నవి (ఎ పెక్కి_నవి) యు (నయిన) యీ తు మెదలు అస్ఫుట్నమెన వా 
క్కుగల్నవె ఏమేమో పాడుచున్న వి చందనాదిచర్చితముల సారాయి (తౌగి కై వెక్కి 
మాట స్ఫుటముగా తెలియరాకుండ కృతులో జావళీలో ఏవో పాడెడి నని స్ఫురణ, 
వారుణీశజ్ఞమునకు సారాయి వాచ్యార్థమ్సు మకరందము లజ్యార్థము. సపది (= వెం 
ట స) అనుటచే చక్క_(గా పరికించిన మింద ఏనుంగుమదంపువాసన గా దని తెలియు 
నని భా. స్పష్ప్రచ్భద తీరపసుమములకు గజమదామోదము ప్రసిద్ధము: 

66 కృతమదం నిగద న్స ఇ వాకులీకృత జ శ్రీయ మూర్భ మత్కూజమ్ 
వవు రయుక్ళ దగుచ్భ సుగన్టయః సతతగా _స్తతగానగిరో ఒలిఫ్కి.” మాఘం, 

క _ప్పద్భదతీరకటు ప్రవావా మసస్యా మ్మానూయ మదం తదీయకొ 
విలక్ష్ర తాధోరణతీ వయశ్చా నేనాగజేన్చాం) విముఖా బభూవుః” రఘు, 

(పథమపాదమున ఊఉ ల్పెత్స ద్వితీయమున (ఛాంతిమంతయు ఉ _క్రరాగ్ధము లం 

ప్రస్తతమయిన తు'మ్మెదలయందు విలానిజనవ్యవహారము స్ఫుకంచుటచేత సమాసో కలం 
కారము ఈ “సమాసో క్ట పరిన్ఫూ ర్డీ (ప్రస్తు తేర ప్రస్తతస్య చేత రజః వుజ్ణు 
సీద్దాద్దరాగాః - అనుచోట (ప్రకృతార్థమున రూపకాలంకారము: * విప య్య భేదళా 
(ద్రూప్యరష్టునం విషయస్య యల్ రూపకమ్. అ ప్రకృ తార్థమున Pe NE 
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పరు వ అస్య, 1 

త దవీ తొవతి పశ్య పశ్య 

య ఏహః అపిరతపతత్కుునువు 

కరః అ గపత్సా) నర గధ ద్య 

వ ష్ 

లవ్య కే స _ప్పపర్జ్య ల 

రాననాన సనముయ 

"రాజూ పష. a 

నయా సన. అత రా బే J న స 

దృశం జలద సమయస్య. తథాహిా] 

నే బి ఛాణామృదుతాంకిరీపకునువు 

(శిహారిభిః శాద్యలై ః 

ర కల్పిత కుట్టినా మరకత '. 

తో దె రివ మో లేకి 

rw సంప్రతి బన్టనా జా 

హాకవపోత ౭ రాకను లం 
ర ద్యావి న్న్తి రిన)గోపకశ తె 

శ్చ న్నెవ సంలత్మ్యు తె. 

1. వస్థావసాన__వర్గ హ్ = 

ప్త ము వళ 

ఏద్యూుబోే వఅస్స, ఏది జూాప 

వాన్స వన్షాః ( నః 

ఉే కక క 

పిదూ._వయస్వా, దీనిని గూడ చక్కా. 

గా చూడు చూడు _ ఎడతెంపులేక 

రాలుచున్న పూవెం త్రమలతో ఈయేడా 

కోలయరంటి వాన వెలసిన ఎంటనే నీటి 

బొట్లు సాయాకోలయంచులలోనుండి రాలు 

చున్నట్టు శోభిల్లుచున్న ది, 

రాజూ. చక్కగా కనిపట్టితివి వయ 

స్యా. ఏలయన నిచట చానకారుశోడిపో 

లిక మెండుగానే యున్నది. అనే, 

దిరిసెన పఫువ్వులవలె రమణీయ మయిన 

పచ్చిక చేత మె త్తనిదై యీ నేల యిప్పుడే 

కడిగిన పశ్చలచూగ్గముతో ఇప్పుడే యిట 

నెలకట్టు కట్టిరో యనునట్లు శోఖిల్లుచు 
న్నది, మటీయు ఇప్పుడె తొడిమలనుండి 

రాలిన మం కెనపువ్వులమొత్తములచేత -ఈ 

"నేల వర్ద ర్తువు దాంటిపోయినను' ఇంకను 

ఆరుద్ర పురుగులు వందలువందలుగా రాలి 

అంతటను మూాయగియున్న వో “యనునట్లు 

(ప్రకాశించుచున్న దె. 

శ్రీః బం జవర్షర్తువు. అగ్ర 

చెక్లచెక్ల - జో ఏసో అవిరద పడంత 
"పు ఇట్స్ 

కుసువముణి అదో అగ్గప త్తంతేర గళంత వరిసావసాణసమఅ 'సలిలబిందూ విఅ లకీ అది సత్త 

వస పాొాటఅనో, 

2, శిరీష కుసుమ శ్ర హారిళ్ళే శాదగలెః మృదుతాం బిభాణా= =దిరిేసిన పువ్వుల 

కోభను పహరించున్నవెన (అనయా దిరిసెనవువ్వులవలె కోఖిల్లు చున్న) పచ్చికచోట్ల చేత 

మె త్తందనము వహీంచుచ్చు మొళితైః మరకత మోటైః సద్యః కల్పిత కుట్టిమా ఇవ == 

కడుగంబడిన పచ్చలచూగ్భములతో ఇప్పుడే కట్టంబడిన "నెలకట్టుగలదియుం. బోలె (నొ 
ప్యచ్చు' ఏహె వీతి: = ఈ నేల్క సంప్రతి బన్దనాత్ విగళితెః బర్థూక పుష్ప ఉత్క 

ఛైః=ఇప్పుడే తొడిమ(ల)నుండ రాలిన మంకెన పువ్వుల ము త్తములచేత, అద్య అప్ 



న | a ని స్వం గ్రా క 

బ్్రన్పక శతక న. ఇవ సంలమ్య తెడా వాఇప్పుడు కూడ (= వ్వ ర్తువు గడచినను 
ట్ ర 
ఆర దప్రురుగుల నూషచేత మూయయిడియున్నచో యనునట్లు తోంచుచున్నది. కొ 

నా క కో 
సికె__కదుగట. నిర ల మగటకు, మరకతము పసరువన్న్నక్కు ఈ దము me a baat 

చు _క్థందనమునక్కు ధాళధశ్యాతీశయమునకును ఏ. “సద్యః?” అనుట వెండియు నప్పటి! 
మలినము గామిక్షి * సద్యః మోది అన్న ౦దలకో మ్య సద్బశవగ్గనలను వీనిని గనుండు. 

‘6 ఊక్ఫళ్యామి త్వయి తట౫ జే స్ని గ్ధభిన్నాప్టానా 7 

సద్యుఃకృ త్తద్విరదన చ్చేదగార స్య తస్య. మఘ, 

jn 

మళినవకి ర్ న్తచ్చేదకా_న్ష [౬ కపోల.) మాలతి, 

6 క లయతి చ హినూంకో ర్న] కజ్య స్య లకీ 

గ్ ఇన్లే" యద్దళి తేన్ట్రనీలశక లశ్యామం దరీదృశళ్య తే జ 

తత్ సాన నం నికి వీత నుస్టతమస ౦ కుత్థ మాచి దన్న హోం” బెల్బణ:. 

“సంప్రతి పగల By eg శాలిని యనుటచె వాడకయు నల్లంబడకయు ను సున్న 

వనుట.  బంధూకము ఎటుపునక్కు ఆర్ముదపురుగు ఎజుపు-గావున; విగభి 

రాలుటను వెప్పుట ఇం దగోపములు ఆక సమునుండి రాలును _ గాన్రున ఆసాధర్య్య్యము 

సయితము లభ్గించుటకు, ఇం ద్రగోపములు రాలు ననుటకు విష్టు-చి త్లీయము: 

క. 

Xగనరంగస్గలంబున మిగుల (బౌఢి | మమునం గాళ్క నిల్చ్ కోలము నటింప ఫె | , 
బొక మొగంబున రాలునిప్పుక లనంగ,గుంపు ఖై రాలె మహి నిరద్రగోపతతులు, 
“ఇట శరణర శాదంలబంధూక. ధర ము లగకాదంలేం దనోప ఇ మూ లగుళాద్వలబంధూక ములు పి ధర్మము ల ద్వ లం(ధ్ర 

ములను పోలియున్ను వని భా". ఛా వగాధర , మనుటకు:.-_ ' లని వయున్న వని భా . శాద్వులము రౌభర్య మనుటకు 

Src గ వో వ్లామా నవపారితశప్పాజ్కు_ రవతీ 

ధరా ధారాపాతే ర ర ణీమయశళ రై ర్చిచ ద్యత ప మృచ్చకటి. 

శాద్వలము le ఇ 

66 ళీ య్య జ నలీ ముకళిన మతిశయ్య బన్గుజీవం | భృతేజలబిన్లుషు కాద్యలస్థలిషం 

ఎక సే రా ల్సి క్యు సు కర కు LETT KW WC IDE WT 
కై (2 న. 

అ నష 
జ ఫాం 
nu ఖు. క ఇష్ అర్య అ" తాం ర వసా or సరు దయ వ ST DN, Tr 

॥ న్ న. ము టి స. దు 

ప్ “క బ్రుష్పునచతెచుణిమా చ భూమి 
* 

వ్యవ శ్చ “లాం Jac లమావృత స ర్ తలి ॥ ౭ న న. బ్ స్థ ష్ 

పోత; ర చ భు . ' : || | (వాత్క_జ్ఞయాన్టి నమనో కస్య .యూనః, బుు'. "సం." శర, 

ణ్ 

చి ద్ చి వ న < ఉన సై కాదో స్స్ స్తేతీ శాద్యలక.. అ కుకేన కుట్ర నేన .. ఘటన నిర్వ రక్తః ॥. 
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(తతః (పవిశతి చేట). 

చేటీ. అజ్ఞ పానీ దేవ్యా వా 

సవద తయా? “హరక్షో ఇస్ట్వరి 

“శ్రీఅద సమయా ఆగ స్త గ్రవవా పె౯ 

2 గ్రర్లో దాతవ్యక, తత్ గచ్చ 
iT gS. 

తమ్, ఇఫాలికావుప్పాణి లఘు 

గృహాత్య్వా ఆగ చ్చై'తి, “ఏకా 

ప్యార ణి కాభా రాగ ఫెహాూద్యా 

నదీర్ధ్సి కొయాం యావ దేవ అస్తా 

భిలంపి ణా సూక్వ్యణ ముకుల్య సే 

కవులాని తావ చేవ అపచిత్య ఆ 

గచ్చ త్వితి.---వహా తపస్విని ఆర 

ణక తాం పడి కాం న జానాతి. 
ఘే 

కటివము;, 
రు 

(అంతట చేటి (పవేశించును.) 

నటి, దేవి వాసవద త్త ఆజ్ఞాపించి 

నది" ఓసీ ఇందీవరికా, “నేయు నేను 

అగ స గ్రమవాక్షికి అర్హ గ్ట్ము ఈయవల 

యున్వు కనుక నీవు పోయి 'వావిలిఫువ్వు 

లను త్వరగా కొనిరమ్లు? అన్ని “ఈ యా 

రణ్వికయు ధారాగీహోేద్యానదీర్ణి క్షయం, 

దు తామరలను అ స్టము ( = అ స్తమింప() 

నోరసూర్యుండు ముగుడ్చుకొనిపోవునట్లు 
చేయక (వాలు! పొద్దు చముడుంగకృముందే 

కోవిక్రాని వచ్చును గాక. అని. పాప 

ము! ఈయారణ్యిక ఆద్బిాయ నిటుగదు. 

' ఇన్టిః నోపో రకుకో యేషాం తే ఇస్ట్రగోషా ఇన్ట్రినోపకా శ్చ, 

(శ్రియం హార గి తలా గ్రీహారిణ$. (ప్రథముపొదమున * ఉపమ్మ * (గ్రీహారిభిః 

“తస్య ముష్టాతి సౌభాగ్యం, తస్య కా_న్లిం విలువ్చుతి,. =. 

 ఉపమాయా మిమే (ఫోకాః కవీనాం సౌఖ్య దాయకాః.” 

అని దండి చెప్పినట్లు సాదృశ్యవాచకము. ద్వితీయ తృతీయముల ను లక్షలు, 

ణా 

1. నీచను హాలో అనియు, చెటీిని హర్ష అనియు, 'నఖిని వాలా అనియు, 

సంబోధింపవలయు; “వాళ్లే వాక్షొ వా లాహ్వానె నీచాం చేటీం సఖీం (ప్రతి. అమ. 

2, తు (=పూజశై) ఇదమ్ త సను. 

8: ఆరణ్యికయే (ప్రియదర్శిక అడవినుండివచ్చినదని ఇచ్చటి వారు .ఆెపీరిడి దాన 

వ్యవహరించి నారు; అరణ్యా దాగతా అఆరణ్యకా, | 

శేటీ.._అణోక్తమి చేవీఏ వాసవదత్తాఏీ:.-- వాంజే. ఇందీవరిఏ అజ్ఞ మఏ అగ 
యాన్ 9 వార మనో షా wa . క్ చెం. చం me Ag 
లేన పాసిణా అగి దాదవ్యో తౌ గచ్చ తుమం, సేహాలిఆ ప్రుప్ళాఇం లహు గెణ్గ్అ 

Aes Gn , rar వాం ఇమాం ఫ్ ( Pe | నారి ది 

ఆఅచ్చె” త్రి. ఏసా వి అరజ్ఞఆ ధా రారు ఇదిన్టితఎ జావ ఎవ్వ అక్ఞాహిలాసిణా 

సుయ్యేణ ణ మడా ₹ "విజ్ఞంతి కవులాఇం దావ ఎవ్వ అవ-విణుఅ ఆఅచ్చ దు త్తి, ఏసా 

తవస్నీణీ ఆరణిఆ తం దిగిఅం ఇ జాణాది, తా గాణిఅ తం గమిస్సంా ,.ఇదో 
గా రం ఖు 537 (గ 

ఇదో ఆరణ్ణిఏ. 



ప్రల న య, 

తత్ న్ా న్ నా సమిమ్యూ 

మి. (శేపథ్యాఫియుఖ మవలో క) దత 

వ డగ దె. 

SS (పవిళ స. | 

ఆర శర కొ.(సబాప్ప మాక 
గతక్స్ తథా శక తాదృశే 

నంజే ఉక్సన్నా చ చాసబువన మాజా 

దు 
పం సాం; పతం మయా పరసం ఆజ న ఫీ “క 

చి అదును లో విక్ రృ వేతి నాస్త చైవ ప దు 

వరమ్. అథనా మ మె వైప 

Ww మ దోస? మేన జాన 

పాదిత ఆత్మా, తత్ కిం సాం పతం 

వ. అతా ముర ము 

దాసం వుచూ చి స్టితమ. న పునః 

అత్త నా చ. నంశం (పకాశ 

యన్వా మయా లఘూ ఘూక్కృళ అల, 

కానగతిః! భాధా మనుతి 

మపోామి. 
5 

స్టే కూ మూగభాామి, 

(శ్రమం నాటయ న్సీ హక్షో, అవీ దూ 

శే దగి కా? 
యై 

1. అర... .తేహ 

 చేటీ__వ్రత వహీ ఆర ణ్ కే, 

కావున దానిని తోడొ_నిపోయెదను, 

(వేపథ్యము వైపు చూచి ) ఇటు (రావే), 
ఇటు ( రావే), ఆరణ్యికా, 

అంతట ఆకణ్యికప వేళించును.) 

ఆరణ్విక. (కన్నీ ళ్లతో తనలో తా 
ను) అట్టుగా ఆ బనిద్ద వంశములో పుటి ణా 

శ సజినముచే పనులుగొనుచు ఉండి ఇప్పు 

ట్ర నేను ఒరులయాజ్ఞను చేయవలసీనడాన 

నైతిని గదా! దైవమున కళక్య మేనున్న 

ది! అట్టుగాదు నాదే యీతేప్పిచము; ఏల 

యన, (ఇట్రదళ కలుగు నని) యొజీగయు 

నను నా(పొణమయులను వదల చెతిని; ఆ 

పని యిప్పుడు చేయుదునా? వలదు, అట్టు 

చేయ నిపుడు సాధ్యము గాదు. అయినను 

నామహాోక్క్భృస్థ్రవంశమును (పకటించుకొ 

నులాఘమమునకు పాల్పడ నయితిని ఏమి 

నతి! 
చేటి._ఇటురావే 

చెటినపని చేసెదను 
లట ' న 

ఆరణ్య కా, 

ఆర. ఇదిగో వచ్చుచు న్నాను, 

(శ్రమమభినయించుచు) ఓసీ దూరమా 

దిగియోి 
౧ 

కామ తారిసే వంసే ఉత్పళ్ణా చాసజణం ఆణావిఅ్క 'సం 
పదం మఏ పర స్య ఆణ + స్తీ కాద వ్వత్తి ల్ల దేవస్య దుక్క_రం. అహావా మహా యవ్వ 

ఏసో ది వీక్స్ జేణ శకట ఏరా ఇక. అప్పా. తా కిం 'సంపదం కరి య. 

హువా దుక్కరం దాణిం మవఏ చింతీదమ్. ణ ఉణ అప్పణో మహ్మ్యం. వంసం పఆస 
అంతీఏ మఏ ree అ నా ల! జహా భణిదం అణుచిట్రస్సమ్. 

లిం య. పా ట్ర అవి దూర దిగి ఆ? 
ఖల 
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న శేఫాలికాగుల్లా 

నరితా, త చేహ అవతరావః. 
నల 

[అవతరణం నాటయత;. 

రాజా. వయస్య,కి మన్య దివ 

చినయం స్తై స్ట్స్టస్ి $ నను (బప్మి జ 

హవ సదృశం జలదసమయస్యేతి. 

[చి భా ణోత్యాది పునః పఠతి. 

విదా. (స క్రోధమ్) భోః త్యం 

తావ చేత దన్య చ్చ పశ్య న్నుత్క. 

జ్ఞా నిర్భర నూత్తానం పనో వయ? 

మమ వున _ర్వ్బాహణస్య స్వన్వివా 

చన వేలా అతి కామతి. తద్యావ ల 

హాం త్వరితం దీరి కాయాం స్నా 

తా చేవిస-కాశం గమిస్యామి. 

రాతల ర పారం గతా. 

ఏవ వతురి దీరి క ఏకముగా 

శేస్టియనుఖ నునుభప న్నకి.నోప 

లతమయసి. తథా హి; పశ్య: 

! [శోతం హాంసస్వనో౭యం 

నుఖుయతి దయితా 

నూవుర హాదహాోరీ 

చేటీ..__ఇదిగో వావిలిగుబురువాటు న, 

రా మటే గొగుదము, 

[దిగుట నఫినయింతురు. 

రాజు, _వయస్యా ఏమి వే 

(ఏమో) ఆలోచించుచున్న ట్టు న్నాను? 

చెప్పుచున్నాను గదా వర్ద ర్తువును మిక్కిలి 

పోలియున్న దని, 

[బి ఖా ణత్యాది మజల పఠించును. 

విదూ.-__(కోపముతో) ఓహోయి నీవు 

మాత్రము ఇది(యు) అదియు చూచుచు పట్ట 

రాని నీతమకమును తీర్చుకొనుచున్నావు. 

మణి నాకు చాపనికి స్వ_ప్రివాదనవేళ 

మిగిలిపోవుచున్న ది. కనుక "నేను డియలో 
స్నానముచేసి రాణియొద్దకు పోయెదను 

రాజు...-మూర్చుండ్యా రానే వచ్చి 
త 

తిమి డియదరికి. ఇవ్విధమున అనేకేర్యద్రియ 

సుఖమును అనుభవించుచుండియు కనిపట్ట 

వెలివి. అస్టే గదా చూడు: 

(ప్రీయయొక్క_ యందియల (మో6ంతవలె 

_ ఇంపయినయీయం-చకూంత వీనులకు విం దొ 

నర్చుచున్నడి!; గట్ల కు మో ది చెట్లుస ందులగుం 

= గ ఎడ ( చేటీ._ఏసా సేహాలితగుమ్మంతరిద్యా తౌ ఏహీ ఓదరమ్ల. 

Yat 

తాణం వతోతప్.. 

+, తుమం దావ ఏడం అజం అ సెక్టంతో ఆ క్కు_౦శాణిబ రం అ 

మహ డాణ బమ్మణ'స్స సొల్గివాఅణవేశా అదిక్కా.మది. తా జావ ఆ 

. పాం దిస్టితఏ హ్లాఇఅ తది సజసం గమిస్సం. 

1. దయితా నూపుర (హాద హారీ అయం హంసస్యనః (శోత్రం) సుఖయలతి=[పీయ 
ల్ 
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త నామ్మోరుహాణాం 
ర్త 

వరముల పటునా 

జాయ సే (ఘాణసాఖ్యం) 

గ్య ఆ ణాం హోద మే 

వదధతి మరుతో 

వా౭ిసంస్పర్భ శీతాః. 

త దెహి దీరి కా ముపసర్చావః 
యె 

(పకి క్ర మ్యావలోక్య) వయస్య, పశ్య. 

' ఉద్యానదేనతాయాః 

న్ఫుటపజ్య_జశా గి నిహోరిణి SE 

దృ ర్ ద్ర్చి శేయం 

రమయతి మాం దర్శనే నెవః 

డ అగపడుచున్న తరంగలవరుస కంటికి వే 

డుక సేయుచున్నది; నెత్తావులు వెదద 

ల్లుతామరల గంధము చెత (ఘౌ ణేంద్రియము 

నకు సుఖము కలుగుచున్నది; నీటిమోంది 

నుండి వీచు దున్నయిీా తెమ్మెరలు అవయవ 

ములకు హాయి నసేయుచున్న వి 

కనుక రమ్ము దిగ్టియకడకు పోవుదము. 

(నడచ్చి పరికించి వయసా చూడు: 

నిర్మలమును విక సిల్లినతామరలకోభచే 

(ప్రస 

న్నంబును ఏక సీల్లిన తామరల కాంతివంటి 

Te మ అయినయీడిగ్టియ, 

కాంతిగలదియు నగును ద్యాన దేవ తా నేత్ర 

“చూ యన నాకంటి కగపడినమాతాననే 

నాక్ (ప్రీతి యొనర్చు చున్నది. 

యొక్క అందెలయొక్క_ నాదమువలె మ "సూహరమెన యా యంచ రుతము వీనులకు నిం 
అట దొనర్చుచున్నది ; తట తరు వివర ఆలక్షీతా వీచి మాలా దృష్టేః ప్రీతిం విధత్తే = గట్టు 

మోది చెట్ల సందులలో ( = సందులగుండు చూడంబడిన (a అగపడుచున్న) య 

లల ఫం క్ కంటికి వేడుక సేయుచున్నది ; పరిమళ్ పటునా అమ్మోరుహాణాం గస్టైన 

ఘణ ౩ సౌఖ్యం జాయతే = “నెత్తావిచే దట్టమయిన ( = నెత్తౌవులు వెదచల్లుచున్న ) 
తామరల వాసనచే శ్రూకేం ద్రియమునకు సుఖము కలుగుచున్నది; వారి సంస్పర్శ 
శీతా ఏతే మరుతః గాతాణాం పోదం విదధతి = నీటి తాంకుడుచేత చలువలెన యా 

త మరలు అవయవములకు హాయిని చేయుచున్న వి. 

శ్లోక మంతట స్యభావో కి '" కారము. 
దయితా, , ,హారీ___ఉపమాలం 

1. స్వ్వ్యచ్నా స్ఫుట పజ్క_జ కా చి హారిణీ ఇయం దీర్భికా= =నిర రృలంబును విళస్ 

ల్లిన తామరల శోభ చేత EN (అయిన ఈడిగియ, ఊద్యానదేవతాయా। = 

కక 
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విదూ: 

యస్య; పశ్య పశ్య: -కా 

(సకాతుకమ్) ఖల 

వున 

చేసా కునువు సపరివముళ నుగసి '-వేచ్రీ 

మధుక'రావళీ, వి దుమ este 

హస్త వల్లవా, ఉజ్జ్వల త్తను కో 

వుల బాహులకత్యా, సత్యం (పత్య 

మచ రీ చోద్యానదేవతా స్రీ ద్భ 

చాజా.(సకౌతుకం విలోక్య కు 

యస్య, * నిరతిశయస్యరూపకో భా 

జనితబహువిక ల్పేయం, యత్స 

త్యం! ననా సా పశ: 

3 సాతాళ్లా ద్భువనావలోక నధియా 

కిం నాగక న్యోల్లితా? 

విదూ._ (కోతూవాలములతో) వయ 

స్యా, చూడు చూడు. ఎవరు మటి యి 

మె ఫువ్వులనెత్తావిచే జడతు మైదబారు 

పరిమళించు చుండ, పవడప్రుంజిగుళ్త వలె 
cn 

చెటిని వై నశేలుంజిగుళ్తతో, 'వెలుంగుచున్న 
అ ఈ co ఆ 

సన్న నిమృదుభుజాలకలతో వా 'సవముగా 

(పత్యకుముగా చరించుచున్న యుద్యానదే 

వతయోయన(నొక ) స్ర్రీయగపడుచున్న ది! 

రాజా, (కుతూహలముతో కాంచి) 

వయసా, ఈచెలువ సరో్వోత। కప్పను 

రూపకాంతిచే సెక్కు_శంకలు గొల్పినది. 

శారా! ఎఅింగజాలకున్నా ను. చూడు; 

జగ మెల్లి చూడ(గోరి పాతాళము 

నుండి వెడలివచ్చిననాగకన్యయా. ఏమి ! 

ఉ ద్యాన దేవతయొక్క_, సుబ్బా స్ఫుట పజ్క్బు_జ కా ని హారిణీ దృష్టిరవ = = (ప్రసన్నం 

బును విక సీల్లిన తామరయొక్క_ శోభ చేత వ (అయిన) కంటివల్కె మాం 

దర్శ-నేన ఏవ రమయతి=నన్ను చూఫుచేతనె (= 

సెట్టుచున్నది. 

నేను చూ-చినమా(తాననె స) ఆనంద 

ఊఉ ల్పేంత.. వా స్పుటాదిసమాసమున * నిదర్శ. 

1. వేణీమధుకరావలీ = (౧) (క్రీ పక్షమున) తు్మైదబారువంటిజడకలది, (ఆ) 

(ఉద్యాన దేవతాపతుమున) జడయనెడు తు వైదలబారుకలది. 

(౧) చిగుళ్లవంటిచేతులుగలది (౨) చేతులనెడిచిగుళ్లుగలది. 
 వహాసపలజబా కా 

ఎం ౧౧ 

చఛాహులలతౌో = (భు 

లతలవంటిబాహువులుగలద్సి (౨) బాహువు లనెడిలతలుగలది. 

ఇిదూ === ..భో వఅస్ప, వెక్ట వెళ్టవ కా ఉణ ఏసా కసుమపరిమళ సుఅంధి వే 

జీమహుఅరావీళీ విద్దుమద ₹ "రుణహాళ్ట పల్లనా ఉఊజ్జలంత తణు కోనుళ బాహులణా స 
థా 0౧ 

చ్చం పచ్చక్టచరీ విఅ ఉజ్షాణదెవదా ఇ్ధిఆ దీసఇ ? 

2. నిరతిశయస్వరూప--నిరతిశయ == బేనికన్న ఎక్కువ లేదో అట్టిం-స్వ 

8. భువన అవలోకన ధియా పాతాశాత్ ఉత్ధితా నాగక'న్యా కిమ్=ా జగతును 
గ 
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మిథ్యా తత్ తఖలు ద్భస్థ చేవ కాదు. నే నాపాతాళమును వృథాగా 

కిం మయా, గదా చూచితిని అందు ఇట్లిసుండరి యె 

2 తసి౯ కుత స్తే రదృశీ? క్కుడిది * ఇ టట వెన్నెల యే మేని మూ 

మూర్తా స్యా దపా కౌముదీ? 

న ఘటే 

తస్యా దివా దర్శనం; 

శేయం హు స్తతలస్థి తేన కమలే 

నాలోక్య తె శి రివ! 

విదూ._ (నిరూప్య) వపా దే విదా. (పరికించి) ఇదిగో రాణి 
-గారిపరివారిక ఇందీవరిక వచ్చుచున్న ది, 

* ర్తీభనించినదా? వన్నెల పగలు అగపడు 

ట సంభవింపదు. మణి యవ తే యారమణి 

చేతిలో తామరను దాల్చి లవ్షీవోలె నగ 

పడుచున్న ది! 

వ్యాః పరిదారికా ఇస్టీవరికా ఆగ 
చ్చతి, త్ర ద్దులా నంతా భూతా 
పశ్యానః. 

కావున పొదణాటున నుండి చూతము. 
[ఇరువురు నట్టు చేయుదురు. 

[భె తథా కురుతః, 

చూచు తలంపుచేత పాతాళమునుండి లేచిన నాగకమారి య్యా మయా ఖలుతత్ మి 
థ్యా ఏవహి దృష్టం = నాచేత (ఆ) పాతాళము వృథాగానే క దా చూడంబడినద్చి 
(వృథ యే మనలా), తస్మి౯ ఈద్చశీ కుతే8==(ఆ) పాతాళమందు ఇట్టిది (ఇట్టిసుందరి 
ఎక్కడిది! (లే దన్నమాటు. ఇహ మూర్తా కౌముదీ స్యాత్ (వా) = ఇచ్చట యా 
పుదాల్చిన వెన్నెలగా నుండు (నా)? తస్యాః దర్శనం దివా న ఘటతె = చానియొ 
క్కు (= వెన్నలయొక్క_) అగపడుట పగలు భుటిల్లదు, కా ఇయమ్ పాస్త తల 
స్థిలేన కమలేన (క్రీ రివ ఆలోక్య తే = ఎవతె యీరమణి చేతి లోపల నున్న తామ. 
రతో లక్షీ వలె అగపడుచున్న ది. కము దానా మియం కౌనుదీ. లక్షీ చేతి 
లో నొకకమలమును దాల్సియుండును. ఇందులకు వసుచర్నిత్రలో సంవాదము: 

(4 “కేల దమ్మి భుటించి పాలమున్నీ టిలోం బొడమినజవరాలి. బోలె నెకతె, ౫ 
“ దివ్యానా మసి కృతవిస్త్మయాం పురస్తా దమ్ము _స్తః స్ఫుర దరవిన్షణారువా స్తాన్ 
ఉద్ వ్రయ్యే (శ్రియమివ కాబో దు త్తర నీ మస్తానీ జ్ఞైలనిధిమన్థనస్య కౌరిః. ౫మాఘః, 

* సందేహాలంకారము కడపట * ఊపమయు. 

విదూ..__...ఏసా చేవీఏ పరివారిఆ ఇందీవరిఆ ఆఅచ్చది. తా గుమ్మంతరిదా 
భవిఅ వః | 



ద్వి తీ యోా౭ జ్కాః, వో 

చేటీ..__(నళినీపత్త్యగవాణం నాట 

య న్నీ) ఆరణ్యి కే, అపచిను తం కు 

దాసి, అహా మ 'ప్యేతస్ని న్నలిని 

పత్తే) శేఫాలికాకునుమా న్యపచి 

త్య దేవ్యా స్పకాశం గమిష్యామి. 

'రాజా.--వయస్య, ఆలాపర్తవ 

శూయతే, త దనహితాః శృణు 

వ కదాచి దత వవ వ్య కీభవి 

ప్యతి. 

[చేటీ గమనం నాటయతి. 

ఆర.ఒ-హాలా ఇన్సివరితే, నశ 

hoa త్వా వినా ముహూర్త 

మ ష్య (తాసితుమ్. 

చేటీ._(వివాస్య) యాద్భకశే స 

ద్య మమా దేవ్యాః సరః 

(శుతం తాదృశం చిర మేన మ 

యా వినా తయా ఆసితవ్యమ్. 

ఆర. (సవిసాదకా) కిం టేవ్యా 

మునితమ్ + 
and 
చేటే. “తదా అహాం మహః 

చేటి.__(తామరాకుం వైకొనుట నభి 

నయించుచు) అఆరణ్యికా, నీవు పద్త్మములను 

కోయుము నేనును ఈతామరపాకులో 

వావిలిపువ్వులను కోసి చేవికడకు పో 

యెదను. 

రాజు. —_వయస్య, సంభెాషణన లె 

వినంబడుచున్నద్సి కనుక "హెచ్చరికతో 

విందము. ఒకవేళ ఆసంభాషణవలననే 

(ఈక న్య ఎవరో) తెల్లము కాగలదు. 

| చేటిపోవుట నక్సినయించును 

ఆర. సఖీ ఇందీవరిక్సా నావలన. 

గాదు నీవు లేక వణ మేనియు నిట 

నుండుటకు. 

వచేటి..ఏమాటను "నేయ నేను బేవి 

పలుకగా వింటి నూ ఆమాటవలన చిరకా 

లమే నన్ను యబాసీ నీవు ఉండవలయును. 

ఆర.-_-( ఖీదముతో) ఏమి పలికి 

నది దేవి? 

చేటి...__ో అప్పుడు నాతో ఆర్య 

శేటీ..ఆరణ్ణి ఏ, అన-చిణు తుమం పనుమాఖఇం, అహాం వి ఏతస్పిం ణళిణీ 

పళ్తేమి నేచోాలిఆ కుగుమాఇం అవచిణుఅ చేవీఏ 'నఆసం గమిస్సం. 

ఆర. .వనాశౌా Nas ణ 'సక్కు__ ణోమి తుఏ విణా ముహు త్తంవి ఏళ్ధ ఆసిదుం. 

చేటీ... 

విణా తుఏ ణ్ 

ఆర,... కిం బేవీఏ మంలిదం? 

సం అజ్ఞ మఏ చేవీఏ మంలిదం సుదం తౌారిసం చిరం ఎవ్వ మఏ 

ష్ ఈ అవాం మహారాఏణ భణిఆ, జహా జూ ఏసా వింజ్ఞ్ల శేదుదుహి 



క్ క్ నఖ తొ యధా 
పూ వి న్య శకేశుదుహితా యదా వర 
యోగ్యా ఛవవ్నుత్ తదా అహాం 

న్మారయిత న్య వత్ త త్వాం పతం 

హోరాజం స్యారయామి, యనా 

స్యాః వరచిన్హయా పహర్యాకులో ౧ — 

భవివ్యుతి.” 

రాజా. (సహాక్ట మ్ ఇయం సా 

విన కేతో ర్లుహితా! (సానుతాపమ్) 
మువీతాః సో వయమ్. వ 

ra మో స “శాంద యస్య నిర్గ 'పదర్శనాః కన్య కి 

చిరం 

అర హ్మ్ అండ ట్ట “యి కుం రోల ప ళ్యామః, 

ఆర.-_(సరోపమ్ తత్ గచ్చ 

త్వమ్. న మమ త్యయా అసంబద 
ల 

(పలావీన్యా (సయోజనమ్. (చేటీ 

అపసృత్య ప్రహాపచయం నాటయలి, 

రౌజూ,--అహారా! నుతరాం 

(పకటేకృత మాభిజాత్యం * వరత 

వేయదర్శ్భ కాం 

ఫుక్తు 9డు అనతిచ్చెను గదా “ఈవింధ్య 

కేతుకుమారి యెప్పుడు పెండ్లికి తగిన దగు 

సూ అప్పుడు తనకు జ్జ ప్పిచేయవలసీనది 

అని. కనుక ఇపుడు ఆర్య పుత్సు9నికి జెపి 

సేసెదన్సు ఆయన దీనికి వరుని వెదకోటకో 

పూనుకొనును.” 

రాజు... (సార్షముతో) -ఈకమా! 
ఆవింధ్య కేతునికన్యయా | (వగపుతో) చిర 

కాలము కొల్లంబోయితిమి మేము. వయ 

స్యా, 

ములేదు; నిశ్చింతగా తిలకింతము. 

కన్యకలం జూచుటయందు దోష 

ఆర,-_-(రోపముతో) అ టయిన ఫొ 
ము నీవు, అసంబద్ధము లా జెడినీతో నాకు 

పని లేదు. (చేటి అవలి శేయి పూవులు 

గోయుట నభినయించును. 

రాజు... అహహా! ౨-ఈధీరతచే గొప్ప 

యింటిపుట్టుక మిక్కిలి తెల్ల మయినది ! 

దా జదా వర వొ గా భవిస్పద్హి తదా అహాం సుమరావఇద వ్వ లి, తొ 'సంపదం 
మహారాఅం ఖు ప జేణ సే వరచింతాఏ పయ్యాఉాలో భఛవిస్పదింి 

1, ఆర... 

తుల్య సందర్భము: ee 

తా గచ్చ తుముంణ మవా తుఏ అసంబద్ధ పలావిణీఏ పఓఅణం, 

కనక _లా(సరోేషమివ? అనసూయ్, గమిష్యామి తావ దహామ్, . ,ఇమా మ 
సం బద్ధ్మప్రలాపినీం (వీయంవదా మార్యాయె గాత మ్యై నివేదయితు మ్) శాకు. ఆ ౧. 

వ * ఈధీర,. మయినది... .తాను (రాజు) పర్మిగహింపం దగినది అని ఫా, 
“ఈరము,. *భన్యు డు దానిని చాకుం గూర్చ యత్ని౦పు మని భా. భనం లధ్ధా=భన్యః, 



ద్వి ఫ్రీ రాజ యక 

యా! వయస్య, ధన్యః క్షి ల్వనా 

య ఏత దజ్జస్సర్శనుఖ భాజనం ఛి 

స్యలిః 

(ఆర. కవులాపచయం నాటయతీ, 

ఐదూ, .భో వయస్య; పశ్య స్ట 

శ, ఆశ్చర్య మాశ్చర్యమ్! ఏపూ 

'సలీల చలత్క-_రపల్ల వ పభథా విచ్చురి 

కేన అపహాసితశోభం కరోతి కవు 

ల మవచిన్వ స్పై. 

'రాజా.--స్వల్ప మే వెతత్ ; 

పశ్య పశ్వి. 

స అచ్చి న్నా మృత వృష్టీ పాత సదృశం 

వీతిం దదత్యా దృశాం, 

యాతాయా విగళత్స యోధర పటా 

ద్ద)ప్రవ్యతాం కా మప, 

అస్యా శ్చన్షమస _స్తనోరివ కర 
స్పర్శాస్పదత్వం గతా 

నైతే య నుకుళీభవ న్పి సహసా 
పద్దా స్త బె వాద్భుతమ్. 

os pee: 

89 

వయస్వ్యా, ఈరమణి నె మ్మేనిం డా౭కెడు 

సుఖమున కెవండు పాత్రమగు సో వాడు 

గటా ధన్యుడు. 

[ఆర తామరలంగోయుటు నఖినయించును, 

విదా. _వయస్యా, చూడుము చూ 

డుమ్కు ఆశ్చర్య మాళ్చగ్యము ! సవిలా'స 

ముగా ఈము కదలించుచున్న కేలు(జిగురు 

యొక్క. కాంతి కముటచేత ఈ మెకోయు 
, ఆశీ 

చున్న కమలము వెలవెలంబోవుచున్నది 1 

రాజు._._అది ఏపాటివింత? (వా సవ 

మయినవింత యిదిగో) చూడు చూడు, 

చంద్రమూ ర్థివల్కె కన్నులక్కు వాని 

యందు ఎడ తెంప్ర లేక కురియునమ రేవర్షము 

ఎట్టి పీతిని చేయుస్తూ అట్టి పీతిని చేయు 

చున్న దియు, మేఘమచెడి తెర తొలంగు 

చుండగా (క్రమ్మక్రమముగా చంద్రమూర్తి 

ఎట్లు చెప్పనలవిగానిదర్శనీయతను పొందు 

సూ అస్లే పయ్యెద జాజుచుండ నించిం 

చుకగా పాలింశ్లదర్శనము చెత చెప్పశక్య 

ముగాని ్నేతోత్సవము నిడుచున్నదియు, 

1. సలీల చరత్ కరపల్లవ (ప్రభా విచ్చురి తేన = సవిలాసముగా కదలుచున్న శే 

లు(జిగురయమొక్క్చ_ కాంతియొక్క వ్యా ప్రీచేత. విచ్చురితమ్ = విచ్చురణమ్ = కమ్లుకిె 

నుట, అపహాసీత శోభ మొ=పరివా సీంపంబడిన (తిరస్క_రింపంబడిన) కాంతిగలదానిని గా, 

విదూ. భో వఅస్ప, Ee అచ్చరిఅం అచ్చరియం! ఏసా 'సలీల చలంతే కర 

పల్లవ ప్పహో. విచ్చురి దేణ ఒపహూసీఅసోపహూం కళిది కమలం అవచిణంతీ. 

2. దృశామ్ అచ్చిన్న అమృత వృష్టి పాత సద్భశీం (ప్రీతిం దదత్యాః = (లోక 

"నేత్రములకు ఎడ తెంపులేని యమృత వగ్గ మయొక్క_ కృరియుటతో సమానమయిన యా 
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నయిన యీరవణియొక్క_ చేతితాండునక్ర 

నంద్రమయూర్రియొక్క_ కిరణముల తాంరుడు 

నకుం బోలె పాత్రము లయ్యును ఈకనుల 

ములు వెంట నే ముకోళింపమియే అద్భుతము, 

ఆక, (భీమురబాధాం శాటయ ఆర. (కు మైదలవలనిబాధను అఖిన 
న్ట్రీ ss ధిక్ ! పహ ధిక్ ! ET క్షి యించుచు) అయ్యయ్యా ! (దీనిమాటలు 

గాక) ఇవి చేటు పాడుతుయమైదలు కమలేం ల్వ్యవ ౫౭ పరివర్ట్య కమలనిలోత్సలవ 

దీవరషండమును వదలి వచ్చి మోందంుడి న నం సమాపత సః ద్విగుణతేర నూ 
జనల 

యాసయ _నిమాందుష్టవధుక రాః, 

(సభయక్స సాలా ఇన్షివరికే, పరి 
(త్రాయస్వ్య మామ్, ఏతే ఖలు 

న్ను శెట్లింపుగా జాధించుచున్న వి. (భయ 

ముతో) ఓసీ ఇందీవరిక్కా కావుము నన్ను 

ఈ పాడుతు మెదలు బాధించుచున్న వి, 

[అని సయ్యెదను ముఖమునకు క ప్పృకొనును, 

న్లోదమును ఇచ్చునదియు. విగళత్ పయోధర పటాత్ కామ్ అపీ (దష్టవ్యతాం యా 

తాయా;==జాఅుచున్న మేఘుమచెడి తెరవలన అనిర్వ-దనీయ మైన దర్శనీయతను పొంది 
నదియు (అయిన) చస్ట్రిమసః తనో; == చంద్రుని మూర్షియొక్క కర స్పర్శ ఆస్పద 
త్వమ్ ఇవ = కీరణములతాంకుడునకు పాఠ్రమగుటనుం బోలె, అచ్చి... .దదత్యాః = 
(ఆయస్థ మే, విగళత్ పయోధర పటాత్ = =జాఅుచున్న _స నో త్రరీయమువలన, దష... 
యాతాయాః = (ఆయర్ధ మే (అయిన అస్వాః కర స్పర్శ ఆస్పదత్వమ్== =-ఈసుందరి 
యొక్క చేతి తాంకుడుయొక్క ప్నాత్రమగుటను గతాః ఏలే పన్షాః సహసా న ముకు 
భీభవ న్లి ఇతి యత్ తత్ ఏవ అద్భుతమ్ =పొందిన్నవెన యీ శామరలు వెంటనే మొగ 
డక ఉండుట ఏదో అది యే వింత. 

పద్యాః-ాీవా ఫుంసి పద్యం నళినమ్' అని నిఫ ఫఘంటువుంబటి పద్ద శబ్దము పుల్లింగ 
ముకూడ నయినన్కు దానికి "hos న్మప్రయు క్షక్వదోషమును TR 

వచింతురు. జప చంద్రమూ ర్థి రివంటియూ _ర్థియొక్కు_ క గస్పర్శ యను 

వు ey పద్దముకుళన మనుకార్యము కలుగమి విశేపో క్ష కృ రలంకారము, 
“ కార్యాజని ర్విశేపో క్తి క్; సతి పుష్కు_లకార కో, * 

ఆద హద్ది! సద్ది ! ఏచే క్ అవశే పరివ జ్ఞీఅ కమలణీలుప్పలవణం సమా - ఎ 

పడంతా దిఊణదరం ఆఆ'సఅంతి మం దుట్టమహుఅరా. . సాలా ఇందీవరిఏ పరిత్తాహి 
మం, ఏచే ప దుట్టమహుఅరా పరిభవిస్సంతి... 
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దుషవధుక రాః పరిభవ న్ని, 

ie త్యు త్రరీయేణ ముఖం పిదథాలి. 

ఏిదూ.-_భోవయస్య, పూరా 

దే.వైసా 

కపరికో నాగచ్చతి తావ దేవ 
ది 

త్యం తూవ్వకో భూత్వా ఆపసర్ప. 

సాకి సలిలశ బనూచిత పదసంచా రే 

పీవరికా ఆగచ. తితి జాతా 

సయ మే వావలమ్బిప్య తే, 

రాజా. నాధు! వయస్య, నొ 

ధు! కాలానురూప ముపదిస్టమ్. 

E త్యారణ్యకాసమో ప ముపసర్చతి, 

ఆర. (పదళచ్దాకర్ణ నంనాటయ నీ) 

ఇస్టీవరికే, లఘు ఉపసర్ప, ఆకులీకృ 

తొసి దుషవుధుకళి ౪. 
అ యా 
[ఇతి రాజాన మవలమ్మ తే. రాజా కో 

. గృన్లోతి. ఆరణ్యికా ఉత్తరీయం ముఖా 
దపనీయ రాజాన మపళ్య న్తీ (భమ రావలో 

కనం నాటయతి, 

రాజా. (సో త్రరీయేణ (భమరా 

న్ని వారయకా) 
అయి, విస్ఫజ విషాదం; 

స ue we ee 

విదూ..._వయస్యా, నీకోరికలు కొన 
సాగినవి. ఈయిందివరిక రాకముంచే నీవు 

మాటలాడక  సమిోపింప్రము. నీటిచప్పు 

డువలన కాలినడక నూహీంచి ఆమెయు ఇం 

దీవరక (యే) వచ్చుచున్న దని యనుకొని 

'స్వయముగానే (నిన్ను) పట్టుకొనును, 

రాజా బల్లి! మిత్రమా బళి! సమ 

యోచితముగా నుపచేశించితివి. 

[అని ఆరణ్యిక చెంతకు నడచును. 
ఆర..-(అడుగులచప్పుడు వినుట నబి 

నయించుచు) ఇందీవరికా త్వరగా రా. షా 

డుతు మెదలు నన్ను చీకాకువెట్టుచున్న వి. 

[అని రాజును పట్టు కొనును, రాజా 

మెడను కవు(గిలించుకొనును. ఆర. మొగము 

మో6ది యు_త్సరీయమును తీసి రాజును చూడ 
క తు మైదలను చూచుట నఫినయించును. 

రాజు. (తనయు త్తరీయముతో త్తు 

'మైదలను తోలుచు) 

ఓ'వెఅపర్సీ వగవకు. ఈతు మైదలు నీ 

మోము(దమ్మి పె దానినెతొవి నానుటకె 

విదూ.._.భో వఅస్స్క పుణ్ణా చే మణోరహా. జావ ఎవ్వ ఏసా ఇందీవరిఆ ణాఅ 

చృఇ, దావ ఎవ్వ తుమం తుణ్లీఓీ భవిఅ ఉవసప్ప. ఏసా వి సలిలసద్దసూఇడేణ పదసం 
బారేణ ఇందీవరిఆ ఆఅచ్చ దిత్తి జాణిఅ సఅం తుమం ఓలంబిస్సది. 

అయి ఖీరు విషాదం విస్ఫృజ == ఓ వెజిపరీ వగపును మానుము (ఈమూంినతు మై 

6 



42 వీయదర్శి కా 

పదివముళరసలు బా మూ6గుచున్న వి, (వీనిని సను తోలుచున్నా 

వ ను.) నీ విట్లు మిక్కిలి బెదరి వానిం గాంచు 
వ_క్త్రపద్నే వస న్తి. a 

చు నీ వెడందకన్ను లధాళధళ్యమును నలదె 

పిలా యుద భూయ సలం బర్వ్యింపకుము; ఏలయన, అట్లు: పర్విన 

స్తాసలోలాయతాశీ, యాధాళధళ్యము కలువతండ మని ( 
కువలయవనలన్నే ౦ మసీ మజీ యాతుసెదలు నిన్ను -వదలనే 

తత్కు_త స్తాం త్యజ ని? వదలవు ; కావున వానిం జూడకుము. 

ఆర.-_( సాధ్వసం నాటయ న్తీ ) క్ర ఆర. (భయ మభినయించుచు) ఏమి! 

థం నెపూ ఇషివరకా! (సభయం ఇందీవరిక కాదే! (భయపడుచు రాజును 

లా 

లో 

ఉాజానం త్య క్యా అపసర నీ) ఇసవర్ వీడి అవలికి జరుగుచు) ఇందీవరిక ర త్వర 

ఇ! వాలీ © 

జ్ . 12 గానే రావే రావ్వే కావుము నన్ను. 
శ్రీ ల ఖా నాగ న్యాస చం పది 

_(తాయస్య మామ్. 

దలను నేను తోలి చేయుచున్నాను అని భా, ఏతే భృజ్లాః పరిమళ రస లుక్టాః తవ వక్తి 

పద్మే వస్నన్లి = ఈ తు మెదలు తావియొక్క_ WS అభిలాషుకమ్ములె నీ మో 
ముందామరయందు మారగుచున్న వి. భూయః (తౌస స లోల ఆయత అన్నీ (సతీ) కునలయ 

వన లత్నీం బికిరసి యది తత్ కుతః త్వాం త్యజ_న్పి=ఎక్కు_వ భయముచే చంచలములయిన 

విశాల "నేత్రములుకలదాన (వె) కలువ తండముయొక్క_ సీరిని చల్లుదు చేని ఆపతుమున 

ఏల నిన్ను వదలును * (వదల వనుట.) తుయమెదలను చూడకుము అనుటలో నన్ను 

చూడు మని యాశయము. అనద్ధకారి యగుటచే తుమైదలం గాంచుట మాని ఇతం డెవరో 

యను జిజ్ఞాసచే తన్ను 6 గాంచు నని (పత్యాశ, 

శ్లో కమందు * నార త్తే నలంకారముు, “కైముశ్యే సాం సత చః కావ్యా 

గ్థాపత్తీ రివ్యతే” వక్త పదే రూపకాలంకారము. కవలయవనలత్మీం వికిరసి-_- 
* నిదర్శనాలంకారము, 

ఆర.--...కహంణ ఏసా కత .ఇందీవరిఏ్క లహు ఎవ్య ఆతచ్చ ఆ 

అతః పరిత్తాహీ మం. 

1. “కావు మనుటయందు ఈమాటు అభి పాయవిశేషము కలదు. ఇంతకు ముందు 
తు మైదలనుండి మాత్రమే కాపు వలసీ యుండినది. ఇపుడు పరప్రురునునితో నుండుట 
యనుదుళశ్ళీలతనుండియుం -గాపు వలసీయున్న ది. ఈరెండువిధములను కావు మని ఆత్మ్మగళ . 

మైన భావము. తు మ్మైదనుండి కావ చెలులను వేండుట శాకుంతేలమునం గలదు. 



ద్వి లీ చా జ్కు_క. 

విదూ.--' భవతి సక లభువనప 

సమెేన వత్పరాజేన పరి ౭ తాణసమ న ఎ | 

[(తాయనూ కా౭_వీ కిం చెటి మా 

్రక్షి? 
[రాజా “అయివిసృ జే త్యాది పునః పఠతి, 

ఆర.__(రాజాన మవలోక్య సనస్ప్ఫ 

హం 'సలజ్ఞం న ఆత్మగతమ్, అయం స 

మహారాజక య స్యాహం తాలేన 

923 అగ గ 
దత్తా; సే ఖలు తొతస్య పక్ష 

పాత, [ఆకులతాం నాటయలి* 
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విదూ._ అమ్మా సక లలోకమును కా 

వ సమర్ధండు వత్సరాజు నిన్ను కాచుచుం 

డగా ఏల చేటిని పిలిచెదవు? 

[ రాజు “అయివిస్ఫజి మొ.పఠించును, 

ఆర.(రాజాను గాంచి తమకము 

త్రో సిగ్గుతో మనస్సులో నన్ను నాయన 

ఇచ్చిన యామహారాజు ఈతండా! యుక్త 

మే నాయన పక్షపాతము. (తత్తరపాటు 

నభినయించును. 

“శక న్షలా. సఖా పరి తాయేథాం పరి త్రాయేథా మేన దుర్వినీతెన మధు 

కరేణ అఫిభూయమాచాం మామ్.” 

1. -భవతీ.-_“వదే డ్రాళ్లీం చ శేటీం చ భవ తీతి విదాపకఃి 

2, సకలభువన. . .కాకు న్లలమున: 

ఉభే. శే ఆవాం పర్మితాతుష్! దుష్య_న్హ మా(క్రన్ల. రాజరతీ కాని తపోవ 

నాని నామ. 

శారు. ౧ 

సా. ద 

“కు న్దలా.=-హలా అశరణా౭న్మీ, అన్యతరా వా మాగచ్చతు, 

“ఉభే. పృథివ్యా యః శరణం స తవ 'నమాసపే వర్తలేం శారు, రం 

విదూ.---హోద్పి సఅలభువణ పరిత్తాణ సమళ్టేణ వచ్చ రాఏీణ పరిత్తాఅంతీ వి కిం 

చేడిం ఆక్క_౦ద వి? 

8. స్టానే-యు క్ల మని యర్థము, అవ్యయము. వత్సరా జని (పియదర్శిక కు 

విదూవకశా షితమువలన నెటుకవడినది. దానింబట్టి తెలిసికొన్నది అ తాను 

వాగ త యని, నాయిక ఆభిజాత్యవంతు రాలు -గావున (పథమదర్శనమున పరపురుష 

భాంతి చేత వత్స రాజువిషయ మై చతుః ప్రీతిమనస్సంగములం బెందక, పీదప తనతండ్రి 

తన్ను ఇచ్చినవరు6 డని యొటుకవడినయనంతరము ఆతనివిషయ మై చతుః పీతిమనస్సంగ 

ములం బొందినదిం 

వరణీయు. డని ఛా. దీనిచే జమఃప్రతి తెలియుచున్నది. 

గము తెలియుచున్నది. 

“షాెనే ఖలు తాతస్య పతుపాతఃి అందా డని ఎల్లవిభములను 

ఆకులక చే మనస్సం 

జ 
7 వావీ 

| 

ఆర... .అఅం సో నముహారాబీ, జస్స అహాం తొ దణ దళ. శా క్ట తా 

దస్స పక్టవాదో, 
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చేటీ._ ఆయాసీతా ఖ'లార 

ణ్టకొ దుస్టమధుక రై 2. త్ర ద్యావ 

దుపసప్య౯- సమాశ్యాసయామి. ఆ 

రణ్యి కే, మూ పమ లె 

వపా ఆగతాని , 
అ 

విదూ._భోః అపసర అపసర; 

వపా ఖల్విస్టవరికా ఆగతా. వత 

ద్యృృత్తాన్నం (వేత్య దేవ్యా చకా, 

దయిపహ్యుతి, (అక్షుళ్యా నిర్ది శ్వ) త చే 

త్ర త్క_దళీగృహం (ప్రవిశ్య తిల్లూవః. 

[ఆభ ససంభ మ మపసరణం నాటయత 

చేటీ.__(ఉవళ్ళశ్య) ఆరణ్యిశే, 
' కమలసద్భశ స్య తవ వదన స్యా 
యం దోహః య న్యధుక'రా ఏవ తు 

పరాధ్యని. (వా స్టే గృహీత్వా) తచే 

పొ గచ్చావః, పరిణతో దివసః. 

[గమనం నాటయత;, 

ఆర,_(కదళీగృహాభిమఖం విలోక్య) 

యదర్శి కా, 

వెటి..__-వీకాకు పెట్టినవి గదా పాడు 

తుమెైదలు అరణ్యికను, కనుక దగ్గణకు 
ళీ ౧ 

బోయి ఓదాన్చృదను. ఆరణ్యీకా భయప 

డకు భయపడకు. ఇదిగో వచ్చితిని, 

విదూ._ ఓయి జరుగు జరుగు, ఇచె 

ఇందీవరిక వచ్చినది, -ఈవృ త్తాంతముం గని 

దేనికి ఎబుక నేయయలదు. (వేలితో a 

వీ కనుక ఈయరంటియిల్లు వొచ్చి 

యుందము, 

[ఇరువురును తొటుపొటుతో అవలి 
శేంగగటను  అఫినయింతురు, 

చేటి.._(సమిోవించి) ఆరణ్యిక్సా తు 

మెద లీవిభమున తప్పుసేయుట వానిదోష ae) 

ము గాదు కమలమువంటిదైన నీమొ౫గము 

యొక్క దోపు మిది. (చేయి పట్టుకొని) 

కనుక రా పోదము. (పొద్దు (గంకను 

న్నది. [పోవుట నఖినయింతురు, 

ఆర..(అరంటిపొదరింటిశే సీ చూచి) 

చేటీ.__ ఆఆ సీఆ మ ఆరణ్ఞిఅ దుట్టమహుఅ రేహీ౦ ; తా జావ డఉపసప్పిఅ సమా 
స్సాసేమి. ఆరణి వ మాభాఆహీ మాభాఅఆహి. ఏసా ఆఅదమి, 

విదూ..__భో ఓసర ఓసర. ఏసా కు ఇందీవరిఆ ఆఅచా. ఏదం ఉత్తంతం శెక్టి 
అ చేవీఏ ణివేదఇస్సది.. . . ఇదం ఎవ్య కదగఘురం పవిసీఅ చిటవ్వు.. 

అటా 

Tan 

భస(ి 

l. కమలసద్భశస్య, శ తుల్య సందర్భము: 

ఉభే..._అ త్ర తౌవ త్పయోధరవిస్తారయితృక మౌాత్త-నమో యౌవన ముపాల 

కార, ౧. 
చేటీ.._... అరణి, కమలసరిసస్ప తుహూ వదణస్ప అఅం దోస జం మహు 

అరా ఎవ్వం అవరశ్షంతి.. , "తా పీక గచ్భమ్ల్ల, పరిణదో దిఅహ్మో, 
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హో బస్టీవరిశే, " అతిని రత యా 

సలిలస్య ఊరుకమ్స ఇవ సముత్స 
న్న, తల్ శనై వాన 

చేటీ.._తథా. [ఇతి నిష్క్ర న్నే 

విధూ._భో వహి నిప్కూ_.) 

మావ. తాం గృహీత్వా దీపో 

ర యు హ్స్ “బ్రా దాన [లా ఇావరి"క గతా, 

[తథా కురుత;, 

'రాజూ-ాకథం గతా! (నిశ్వస్య) 

సఖే వస న్లక్క న ఖ ల్యవిఘ్న్న ముఖి 

_ లవీత మధనై్యః (ప్రాప్వ లే. (విలోక్య) 

సఖే, పశ్య పశ్య : 

3 ఆబద్ధముఖ మ వీదం 

కల్ణకితం కములకాననం తస్యాః 

ఓచెలీ ఇందీవరిక్కా నీటిమిక్కుటపఫుంజలిమి 

రిచేత నాకు తొడవణంకువలె వచ్చియు 

న్నది కాన మెల్లన నేందము. 

చేటి.__అ'క్లే, [అని నిష్క్ల)నింతురు, 

విదూ.... రా వోయి వెలువడుదము, 

ఆమెను దోనె ని యీలం జెకకూంతురు 

ఇందివరిక యేంగినది, 

(అట్లు చేయుదురు, 

రొజు. ఏమో ! పోయినచే! (నిట్టూ 

ర్పు పుచ్చి) మిత్రమా వసంతకుండ్యా విఘ్న 
ములు లేక అధన్యులకోరికలు ఈచెఅవు 

సుమా, (చూచి మిత్రమా చూడు చూడు, 

ఈతామరతంపర సరు మూతపడి 

నను కంటకముల (గగుర్పాటు చేత ఆ 

1. అలిశిశిరతయా,, + ఏతత్తుల్య'వ్యాజము, 

““దర్భాజ్కు రేణ చరణః కుత ఇ త్యకాచ్ణే 

తనీ స్టితా కలిచి చేవ పదాని గత్వా; 

ఆసీ ద్వివృ_త్సీనయ"నా చ విమోచయ న్లీ 

శాఖాసు వల్కు_ల మసక్త మపి ద్రుమాణామ్.” శారు, ౨ 

ఆర.---...హంజే ఇందీవరిఏ అదిసిసీరదాఏ సలిలస్స ఊరుకంపో విఅ 'సము 

స్పణ్లో, తౌ సణిఅం గనమ, 
భ్ iy 

గ్ర, ప ( ర్ గ క్త విదూ.--భో ఏహి, ణిక్క_మమ్ష్య; తం జిల ఏసా దాస ఏనుడా ఇం దీవరిఆ గదా, 

2, (4 రాజా.---(వూర్వస్థాన ము సేత్య సనిశ్వా సమ్ అహా విఘ్న వత్యః ప్రార్థి 

తారపిభయః! ౨ 
థి థి 

శారు, ఏం 

5. ఇదం కనుల కాననమ్ ఆబద్ధ ముఖమ్ అపి కళ్ణాకితేం (సత్) తస్యాః సుకు 

వూర పాణి పల్లవ సంస్పర్శ సుఖం కథయతి ఇవ=ఈతామర భంపర కట్టబడిన సారు 
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నుకుమారపాశిపల్ల వ 

సంస్పర్శనుఖం కథయ తీవ. 
(నిశ్వస్య) క ఇదానీ మభ్యువా 

య స్తాం (దషహ్టుమ్ స్ 

నిదూ.__భో ప మేనవుత్త 
భి-కొం భజ్చా్య్యా ఇదానీం రోదివీ. న 

మమ ఖలు _బాహ్మణన్య వచనం క 
ee 

శాజోజార్ం నము. న కృ 

తమ్ ? 

వీదూ..__త దిదాస్ం స. 

తమ్? తదా, తూస్వకో భూత్వా ఉ 

పస శ్పెతి, మయా భణిత అతిసం 

కళే య దృవాక (పవిశ్య, అలీక్ష 
పా భ్హత్యదుర్విదగ్ధః “అయి విసృజ 
విపోదం భీరు భృజ్షా స్త వేతివ్నతె 

రల శ్చ కటుకవచనై నిర్భత్స్య౯ 

గలది (1 ముకోళించినద్సి 2 మౌనము దాల్సి నది) 
(కంటికితమయిన హేతువుచేత) (తనకు) ఆయింతి 

ర్లుగలది, 2. పులకలుగ లది) అయి 

యదర్భికాః 

యింతియొక్క. కోమలసా_స్మ ప్రవాళస్పక్శ 

సౌఖ్యమును తెలుపునదివోలె నున్నది, 

(నిశ్ళసించి) ఏమి యిపుడు ఉపాయము 

ఆచెలువం గనుటకు ? 

విదూ_...ఓయి నీచే బొమ్మను పగుల 
ఆ ( ఇ oe గొట్టుకొని యిపుడు ఎడ్నుచున్నా వు. చాప్ర 

నవాడ నెననామాట చేయ వెలివి 2 

రాజు. ఏమి నీను చేయదాతిని ? 

విదూ._._ అది యిపుడు పరాకయినడా? 
ఏ దనలా-ఇద్కి అప్పుడు, *“వకానముగా స 
మోపింప వోయి అని నేను చెప్పడా, క 
డీందియిబుకటములాోే నీర పవేశించి చేని 
పాండిత్య పుబడాయి యొకటి కల్పించు 
కొని *అఇ విసీజ విసాదం భీరు ఖింగా 
తవి అని యివి యింక నితరములును చేందు 
మాటలు పలికి బెదరంొట్టి యిప్పుడు ఏడ్చె 

అయ్యును కంటకములుగలది (1. ముం 

యొక్క. కోమలపుం గేలుజిగురయొక్క_ తాంకుడుచేతనయిన సుఖమును చెప్పం బోలు ను. ఆతామరషండమునళకు ఆయింతి చేతి తాంకుడుభాన్యయు కలిగిన దని దానిమింద నసూయయు తనకుం గలుగ దాయి నని వగపును ధ్వనించుచున్న వి, 
షొలంకారము, 

విదూ..__ఖో తుమం ఎవ్య పుత్తళిఅం ఛంజిఅ చాణిం రోదిసీ, ఇ మహా క్ట బన్లు ణస్ప వఅణం కేసి, 

శ ఉ్ప్రే 

3 

విదూ..-__తం దాణీం విసుమరిదం ? తవా తుణ్లికో భవిఅ ఉపసపవ్పె థి మఏ భ్ ణిదో అదిసంకయే జం భవం పవిసీఅ అళిఅపండిచ్చ దువ్విదద్లో “అఇ విసిజ విసాదం భీరు ఫింగా త వె త్తి ఏడేహీం అశజ్లేపీం అ కడుఅవలఅన్నేహీ 
ఫుణోవి ఉవాఅం పుచ్చ స్కీ 

0 ణిబ్బచ్చి ఆ సంపదం దోదిన్లి, 
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సాం పతం రోదివీ. వున ర వ్యుపా 

యం పృచ్చసీ. 

రాజు.క థం ! సనూశ్యాసన 

మువీ నిర్భర ఎన మితి గృహాతం 

మూ స్థైణ! 

విదూ. జ్ఞాత మున కోజ త 

మూర్చ ఇతి. త త్కి. మెతెన ? అ 

సాభిలాషీ భగవా౯ దివసకరః, త 

జ్ హ్యభ్య నర మేవ |ప్రవిశావః. 

రాజా. (విలోక్య) అయే! పరి 

ఇత సొయో దివసః ! సం పతి పా 

హృత్యాపద్మవనద్యుతిం (వియత మే 

వేయం దిన శ్రీ రతా, 

రాగో౭. స్నీక్ మమ చేతసీవ సవితు 

ర్భిమ్మె౭_ధిక ౦ లత్యు తే, 

చ కాహాోర౭_హమివ స్థితః సహా 

చరీం ధ్యాయ న్నళిన్యాస్తకు, 

సంజాతౌ స్పహసా ముమేవ భువన 

స్యా ప్యన్ధ కారా దిశః, 

దవు. వెండియు ఉపాయ మనుడిగదవు. 

రాజు. ఏమి యిది ! ఊజడింపును స 

యితేము చెదరిం పనుకిెన్నా (డు మూ 

రండు! 
EN 

విదూ.__ తెలియనే తెలిసినది ఇం దె 

వ్వండు మూరు డయినది. కానీ, దీనితోనే 
మి? సూర్య దేవుండు పడమటికొండను కోరు 

చున్నాడు. రా మటీ లోనికే పోవుదము, 

రాజు, (చూచి) అహో! పగటికి ము 

దిమి ముసరుచున్న ది. కావున నిప్పుడు-_ 

నాప్రియతమవ లె పగటికోభ యిది పద్మ 

వనకాంతిని కైకొని యేయగినద్సి నావృదయ 

మునందుంబో లె సూర్య బింబమునందు రాగ 

ము ఎక్కువగా నగపడుచున్న ది నావలెనే 

(ఈ) జక్క_వ (యు) వెలిని తలపోయుచు 
తామరకొలనిగట్రున నున్నది, నాకుం బోలె 

లోకమునకు (ను) తటాలున దిక్కులు చీ 

కట్లు (క మి నవి. 

విదూ.-_జాణిదం ఎవ్వ క్రో ఎ ముక్టొత్తి, తౌ కిం ఏదిణా ? అన్టాహిలాసీ భఅ 

వం దివసఅరో, తా ఏహి అబ్బంతరం ఎవ్వ పవిసమ్ల్మ, 

నుమ (ప్రియతమా ఇవ ఇయం దిన శః ప్పద్ద వన ద్య తిం వృత్యా గకౌ= నా 

_(ద్రేయసీ వలె ఈపగటిశోఛ తామర తంపరయొక్క_ కాంతిని కొని యేంగినది (ప్రియతమ 

 శామరలను గిల్లుకొని పోవుటచేత ఆతంపరయొక్క_ శోభను త్యోంచినది. దినలత్న్ సా 

_ యంసమయ మగుటచే తామరలను ముకుళింపం జేసీ వానికోభను పోంొట్రినది. ఇట్లు సా 
. సొమ్యము ; పోవుట ఉభయసామాన్యము. ); మమ చేతసి ఇవ అన్లీక్ సవితుః బిమ్చే 

_ రాగః అధికం లత్యులే = "నొ హృదయంబునం బోలె ఈ సూర్య వింబమునందును రా 

నము (1. అనురక్తి 2. ఎటుపు) ఎక్కువగా అగపడుచున్న ద్వి అవామ్ ఇవ న్యక్రాన్వాః 
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(ఇతి నిష్కాశన్తా సర్వ. [అని అందటును నిష్క్ల)మింతురు, 

ఇతి ద్వితీయో ఒజ్కా-:. 

సవాచరీం, ధ్యాయకా నళిన్యాః తే స్థితే = నావలె చక వాకము చెలిని తలపోయు 

చు తామరకొలని దరని ఉన్నది (శ్రీరామ శాపముచేత చక్రవాకమిథునమునకు రాష్రి 

యెడంబాపు ఏర్పడినది. చక్రవాక దంపతులకు అన్నో న్యము అత్యంత సేమయు దానంజేశీ 
విరహామందు అత్యంత భేదమును స్వభావసిద్ధములు. ఆసాటి చప్పుటచేత తనమదిలోంలి 

గినయీవిరవా'ఖేదము అత్యంత మని ఫాల నుమ ఇవ భువనస్య అపి దిశః సహసా అస 

కారఠరాః సంజూతాః = నాకుం బోత లోకమునకు సయితము బెసలు తటాలున చీశ 

టు (1. వాచ్యాగ్ధము లోకపరము, 2. విరహదు;ఃఖము లత్యూర్థము రాజపరము. 1. దిన 

లక్ష్మీనిస్తమునముచే లోకమున కంధకారము, 2. ఆరణ్యీశానిగ్గనునమచే రాజునకు నని తెలి 

విడి) అయినవి, * ఉపలమాంకారము, 



తృ ప్ర యూ జ్రాం 

(తతః (పవిశతి ను సూరమా) 

నునొ.-_.-ఆజ్ఞవ్లాని దేన్యా హా 

సవద త్తే వార్దా మనోరమే, 

య 'కాకృత్యాయన్యా * ఆర్య 

వ్రుత్త్రృస్య మమ చ చర్మితం నాట 
కోపనిబద్ధం తస్య న _గీతవ్య శేహం 

యుహ్వాభిః తె కొముదీవెౌపూూ 

త్సవే న్ర్పితివ్య మితి, హ్యాః ఖలు 

ఆరణ్యికయా (వీయసఖ్యా * థూ 

న్యహృదయయా అన్య లేవ న 

ర్తితమ్. అద్య వునః వాసవదతా 

యా వేషం కష్టత్యా తథా న ర్తిలే 

దెన్యాః కోోప్రో భవిష్యతి. త త్కు_ 

లే తావతాం (ేత్యు ఉపాలప్ప్యే? 

ద ns (విలోక్య) ఏహో ఆరణ్యి'కా ఆత్మ నె 

న కి వువీవు న యమాణా దీరి 
ఆ ఘ్ 

(అంతట మనోరమ (పవేశించును.) 

మనసో... దేవి వాసవద త్త న న్నా 

జ్ఞాపించినది' ఓసి మసూరమ్మా సాంకృ 

త్యాయని యల్లినదే నాటకముగా ఆర్యపు 

శత్రు నియొక్కయు నాయొక్క_యు చరిత్ర 

మున్కు అందు ఆడవలసిన మిగతను మిరు 

వన్నె లపండుగులో ఆడవలసినది అని. నిన్న, 

ను నెచ్చెలి ఆరణ్యిక పరధ్యానముచే చేటు 

విధముగా ఆడినది. నేండును వాసవదతౌ 

వేషము దాల్చి అక్లే ఆడునేని దేవికి కోప 

ము వచ్చును, కనుక ఎక్క_డ దానిని కని 

మందలింతును? (చూచి) ఇదిగో ఆరణ్యిక' 

తనలో తానే ఏమో గొణుగుకొనుచు డి 

య చెంగటియనంటి పొదరింటిలోనికి పోవు 

చున్నది. కావున పొదజబాటుననుండి విని 

యెద6 గాక దీని 'విసంభాలాపములను, 

1 సాంకృత్యాయనీ = సంకృతే గోతాపత్యం టి 

2, ఆర్యవ్రుక్ర,౩-— సర్వ స్రీ భః పతి రా ఏచ్యః ఆక్యపు శ్రే 

స్య శ్వశురస్య పుత్రః సుత, 

తీ యావనె ఆర్య 

8, కౌముదీ (మహోత్సవ) “కా మోద"న్తె జనా యస్తాత్ .. శ సాకొ షక్ 

మతో అని వివరింపంబడినపి కా ర్రికప్తాగ్గమాసి యు, అశ్వినపౌన్షమాసియు. 

4. శూన్య సహాదయా.-._వట్టి a = ఉండవలసిన వ్యాఫారము లేనటి) 

సస్సుగలగి, అనగా - వేజబు-చింతగలది. 
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కాఫీ కడళీగ్భహాం (పవిశతి. త 

ద్దుల్హా నరతా భూత్యా (శో పామి 

తౌన దస్యాః వ స్రబ్దజల్సితాని 

(తత; (ప్రవిశ త్యారణ్యి కా.) 

అఆర..___(కామావస్లాం నాటయ న్సీ, 
@ =O 

దుర్గ భజనం 

(సార్హయమానం తం కనా నాం థె BRI 
దుఃఖతాం కరోపీ? 

నిశ (స్య హృదయ, 

మనో.__..త చేత దేతస్యాః 

శూన్యహృదయత్వస్య "కారణమ్, 

కం వున ేషా (ప్రార్గయ శే? అవ 

ఆర... (స్మానక్ తథా నామ 
“సౌమ్య దర్శనోభూత్యా మహాోరాజః 

కథ మేవం మాం నంతాపయతి! 

(అంతట ఆరణ్యిక (ప్రవేళించును.) 

ఆర. (కామావస్థను అభినయించుచు, 

నిశ్వ సించిి హృదయమా అందని పురుషుని 

కోరుచు నీవు ఏల నన్ను దుఃఖము పాలు 

సేసెదవు! 

మనో..__ఇటే అది దీని పర ధ్యానము 

నకు కారణము. కాని, ఎవరిని ఇది కోరుచు 

న్నది! హెచ్చరికగా వినియెద, 

ఆర.(కన్నీ శ్లతో) ఆవిధమున నట్టి 

సౌమ్య దర్శనుం డయ్యు మహారాజు ఏల 

యిట్లు నన్ను పొగిలించుచున్నా (డు! ఆ 

1. వ స్రబ్దజల్సి తాని = నమ్మకముగా (భయములేకుండ) పలుకుకొనెడు మాటలు, 

మమనూ,..._ఆణ త్తమ్మి దేవిఏ వాసవదతౌాఏ,.__“వాంజే,. మణోరమేే జం సం 
కిచ్సాయణీ ఏ అయ్యడఉాత్తస్స మహా అ చరిదం ణాడఓవణిబద్దం, తస్స ణచ్చిదవ్వసేసం 
తు మైహీం కోముదిముహూ నవే ణచ్చిదవ్వంతి. వికీ కో ఆరణ్ణిఅ ఏ విఅసహిాఏ సుక్ణహీ : 
అఆఏ అజ్ఞహో ఎవ్య ణచ్చి దం. అజ్ఞ ఉణ వాసవదతాఏ 'వేసం కదుఅ తివా ఇచ్చి దే చే 
వీఏ కోవో హువిన్సది. తా కహీం దావ తం పెక్టిఅ ఉఊవాలహీస్సంో..,ఏసా 
ఆరణ్ఞిఆ అప్పణా ఎవ్వ కిం వి మంతఅంతీ ది ఆతీ౭ కఅలీఘరం పవిసడి. తా గుమంతే 
రీదా భవిఅ సుణిస్సం దావ సే వీసద్ధ జప్పీ దాణిం. 

ఆర... .హీఅఅ్క దుల్లహజణం పత్ధేఅంత తుమం కీస మం దుఃఖిదం కలేసీ? 
మనో, తం ఏదం ఏదస్స సుజహ్ అఅ త్తణస్ప్స కాలణం. కం ఉణ ఏసా 

పది! అవహీదా దావ సుణిస్పం. 

“వీ సోమ ఇవ (చంద్రునివంటివాండు) సోమః = స ఏవ సౌమ్యః - చతుర్వస్లా 
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'అశ్చర్య వమూక్చర్యమ్ ! (నిశ్వన్య) 

అథవా మ మై” వాభాగభేయ 

తా న ప్రున రహో 

మనో. శ సబాష్పమ్) కథం 

సహారాజ ఏ వనవాస్నాః ర మహారాజ ఎ న్యా పార్థ 

సీయః! సాధు! (వియసఖి, నాధ! 

అభిజాత సదృశ 

* ఆర. కసే స్వేదాని మెనం వృ 

రాజస్య దోవ. 

స్తేజ_భీలాహః, 

తా న్తం నివేద్య సహ్య వేదన మివ 

దుఖం కరిసే. పే (వచిన) అథవా 

అస్సి మే హృదయనిర్వి శేషా డి 

యసఖీ మనోరమా తస్యా అ ్యే 

1. ఆశ్చర్యము -- సామ్యదర్శనుండు 

2, భాగ ఏవ = ఫాగాభేయమ్, 

jaf 

సందా వేది! అ 

మహారాఅస్న దోసో. 
(~ 

8, చాస్పములు అనందనుచేత. 

మయమో.---,..కపాం మహారాఓ ఎవ్వ సే 

హు, అహిజాదొసరిసో అపొలాసో. 

4. ఈడ్తా ఖే, 

శ్చర్య మాళ్చర్యము! (నిశ్వసించి అట్టన 

చేల! నాటే యభాగ్యత గాని మహారాజు 

తప్పు గాదు, 

మమనో.-_(బాస్సములతో) ఏమి! 

మహారాజే యీమెక వలవందగినవాండు! 

బళి! చనెచ్చెలీ, బళి! అభిజాక్యమునకు తగి 

యున్నది నీకోరిక, 

ఆర. ఎవరితో నిఫ్రుడు ఈవృతాంత 

మును చెప్పుకొని యీనెగులుయొక్క వే 

దనను సెపంజాలుదును? (ఆలోచించి కా 

నీ కలదు నాకు నాహృదయముకన్న వేటు 

గాని నెచ్చెలి మనోరమ. దానితో 'సయి 

తము దీనిని లజ్జచేత చెప్ప నేరకున్నాను. 

సంతాపమిడుట యాళ్చర్యము. 

తహ జామ సామ్మదంస శో భవిఅ మహారాఓ కవాం ఎవం మం. 

అచ్చరిఅం సతత. హహా మహ ఎవ్య అఫాఅహేఅవాణ ఉణ 

పళ్ధేణిస్టో సాహ్ము పిఅసహీ సా 

_--అత ఏవ నిర్భన్దః se కం హీ వ సహ్య వేదనం 

భవతీ.” “కు నలా.--బలవాక్ ఖలు చ అఖిని వేశః ఏతయో రపి సహసా న శక్నోమి 

నివేదయితుమ్.” శారు ఏ, 

“ దుర్ణభజనాను రాగో లజ్జా గర్వ పరవళశ ఆత్తా; 

(వ్రయసఖి) విషమం (సేమ్య మరణం శరణం నవర మేకమ్.’ గరు. 

అర..--కస్స దాణిం ఏదం వుత్త తంతం ణి వేదిఅ సజ్ష్య వేదణం క ఏల దుక్షం కరిస స్సం? 

అహావా అబి మే హిఅలఅణివ్వినే నీసా వీయసహీ మణోరమా; తా ఏ వి ఏదం లజ్ఞావ ణ 

పాళమి కహీదుం. సవ్వహా మరణం వజ్జిల కుదో మే హీఅఅస్స అజ్ఞా నివ్వుదీ? 
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తం లజ్జయా న పారయామి కథ 

యితుమ్. సర్వథా మరణం నర్ణయి 

తా కుతో మే హృదయ స్యా 

న్యా సర్వ బ్రతి 

" మనో..__పహో ధిక్! 

అతిభూమిం గతో౭స్యా 

న్యా అనూరాగః! సలం మాాాన్ 

మత కరిహ్యామి! 

వాథధిక్! 
ఆటం ది 

గ mS 

ఆర..(సాభిలాపమ్) అయం స 

ఉద్దెశః యనీ౯ మధుకరై చా 

యస్యనూనా అవలవ్చ్యు మహో 

రాజేన న. కాన 
శీ 

ఖీరు త రితి 

* మనో..___(సవార్షమ్ కథమ్! 
గ ౨ శ జగం. జస ఏ పొవీ దృష్టా మహాోరాజేన! స 

ర్యథా అ _స్యన్యాః జీవిత న్యోపా 

యః, త ద్యావ దుప పసర్బ ర సమూ 

యదర్శ్భ్ధ కె 

నిక్కు_ముగా మరణము టకు "లేదు నా 

పృాదయమునకు చేటు ఊజట! 

పాపము ! 

దీనియను రాగము మేరమిోటీ పోయినది. 

మటణి ఇందుకై సే నేమి చేయుదును? 

మ మో,.---అయ్యయ్యో | 

ఆర.---(అభిలాషతో ఎచ్చోట తు 

మైెదలవలన "నేను గాసీపడుచుండంలా 

నన్ను చేపట్టి మహారాజా *వెజపరీ వెజవ 

కము అని ఓదార్చెసో ఆచోటు ఇది. 

మసో.---(సంతోపముతో) ఏమా! 

దీనిని మహారాజు గాంచుటయు సంభవిం 

చెనా! తప్పక దీనికి (ప్రాణము దక్కుటకు 

ఉపాయము కలదు. కాన చెంత కేతా దీ 

1. “ఈవలపు నివారింప శక్యమగునదిగాద్యు ఇది యీడేరనిచో చెలికి (పొణా 
పాౌయముతప్పద్యు ఈవలఫును చే నెట్లు ఈజేర్తును?” అని జిజ్ఞాస, 

ar (పియం..__ అనసూయ, దూరగతమక్ష్మ థెయ మతమా కాలహరణస్యం” శాకు. ఏ, 

మనో.._-_పాది! హాద్ది! అదిభూమిం గదో సే తవస్సిణీఏ అణురాఓ. తా కిం 
దా. 0౦ బత కరిసం. 

థి 

yee .అఅం సో ఉద్దేసో, జస్సీం మహుఅశేపీం ఆయాసీజంతీ ఓలంచిత 
గ్గ 

మవోరాఏణ సమస్పీదహ్తా._మ ఫ్య భాఆహీి త్తి, 

2. “న న్వేష రాజర్షి క్షి రస్యాం స్మద్ధదృష్ట్యా సూచితాభిలాహః ఇమాని దివసాని 
(ప్రజాగరకృవో లమ్య తే, 03 శాకు.. 3, 

ఈమెను చూచినచో ఈమెను గూడుటకు యలత్సీ ంపకమానండు, - ఈ మెయొక్క. 
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శ్యాసయా మ్యేనామ్. (సహా సోప 

సృళ్య్ర) ఆయా 
హృదయ స్యావీ లజ్జితుమ్. 

అయి యుక్తం నాము కిం 

ఆర.._--(లజ్లాం నాటయ నీ ఆక ౫ 
ణా జాతి ఆశీ 

కష్) పోధిక్ ! హోధిక్ ! సర్వం (శు 

శ మేతయా. తే దృత యుక్త మేవ 

కాళమ్) (వీయసఖి, మూ కుస్ట మూ 

కుప్ప, ల పైనా (_తాపనాధ్యతి. 

మనో.___-(సహార్ష మ్) సఖ్య అలం 

శ్రజ్య_యా. ఏత నె ఆచక్కం, స 

త్య మేవ తం మహాో'రా జేన ద్భ 

స్టా న వేతి. 

* ఆరు(సలజ్ఞ మధోముఖీ) (శు 

త మేన (ప్రియసఖ్యా సర్వమ్. 

సౌందర్యని శేషము అట్టిది అని భా, 

నిని ఊబడించెదను. (తటాలున దరిసి చ్చ 

లీ ఇసీ తగునా యిట్లు వృదయముకడ 

సయితము లజ్జించుట. 

ఆర.---(లజ్జ నఫినయించుచు, అత్తగ 
జె ధా 

త్రము) అయ్య! అయ్య! ఇది అంతయు 

విన్నది. కనుక నిందు యు క్షమే తెలియ 

చేయుట. (చేయిపట్టుకొని, వెల్లడిగా) చె 

చ్చెల్సీ కోపగింపకు కోపగింపక్కు ఈ నేరము 

సిగ్సదే (గాని నాది గాదు) 

మనో.--(హర్ష ముతో) ెల్సీ జంక 

మానుము. ఇ దొక్క_టి నాకుం జెప్పుము, 

నిజము గా నిన్ను మహా రాజా చూచినా౯డా 

లేదా? 

ఆర... (లజ్జతో, తలవాంచి) (ప్రియ 

సఖి సర్వమును విననే విన్నది. 

హృదయస్య, హృదయ మనంగా మసో 

రమ. మనోరను తనకు హృదయ నిర్విశేష యని ఆరణ్యీకయే  చెప్పియున్న దిగదా. మ 

_ నూరమ తాను ఆరణ్యికా హృదయ మని యారణ్యికతో ననుటయందు ఆరణ్యికయొ 

క్క_ మాటనే హెన్చరించి యారణ్యికను దెప్పుట చమత్కారము, 

మనో,_.. .కహం ఏసా వి దిట్టా మహారాఏణ! సవ్వహా అట్టి సే జీవిదస్ప 

ఉవాఓ. తౌ జావ ఉవసప్పిఅ సమస్సాసేమి ణం... ...జొత్తం ణామ కిం హెఅఅన్స 

సి లజ్జిదుం! 

ఆర... వద్ది! హద! సవ్యం సుదం ఏదాఏ. తౌ ఎళ్ల జుత్తం ఎవ్వ పఆస 

యిదుం... .పీఅసహీ మా కుప్ప మా కుప్పు లజ్ఞా ఎవ్వ ఎర్లీ అవరష్ట్రది. 

మస... సహ అలం సంకాఏ. ఏదం మే తబ సచ్చం ఎవ్య తుమం 

మహరాఏణ దిట్యా ణ వేతి, 
(J) ar. 

0 చియా చ S 

4. (వియసఖ్యా శుతమ్.'(పీయనభీ, నీవు వింటివి అనక “పీయసభిచె వినబడ 



దశ ద్వి తీ యో. జ్య-, 

మనో.__..య ద్భృస్తా మహః 

రాజేన త దలం సంతాచేన. న 

వేదాసీం తవ దర్శనోపాయ 

క్ర్రలో భవిష్యతి. 

' ఆర,___సఖ్య పతపాతేన మ 
నయనే; దెపీగుణనిగళబద్దే త్ర 
న్ "రాజని కుత ఏతత్ ? 

ల్ మనో.___(విహస్య) హలా అ 
పల్లీ లే కమలినీ బదాను"రాగో=_ వి 
మధుకరః నూలతీం (వేత్యు అభిన 
వరసాస్యాదలమ్పటః కుత సా కనా 
సాద్య స్థితిం కరోతి ? 

ఆర..__కి మేతెన అసంభావి తే 

మనూ.__మహా రాజు నిన్ను చూపవు 

గావున నీవు సంతపింపవలదు. అతంజ్లే య 

పుడు నిన్ను€ గాంచుటకు ఉపాయము 

నరయును, 

ఆర.---నఖ్సీ పతుపాతముచేత పలుక 
చున్నావు; బేనియొక్క గుణముల నెడ్రుస్పు 

కెలంబడియున్న యారాజునందు ఇదియెట్లు 

సంభవించును? 

మ మో..-(నవ్వి) ఓసిగోల్యా తామర 
తీవియ వె (పేముడిగల దయ్యును తు మెద 
జాజీని గాంచి నూతనమకరందమును చావినా 

వ నువ్విళ్టూరుచు దానిం బొందక నిలు 

చునా? 

ఆర.--ఏల యీకానివిప యము ? (ఈ) 

ను అనుటయందు స. లజ్జయు సూచితములు, 

ఆరు =, గుదం ఎివ్వ వీఆాసహీ ఏ సవ్యం, 
మనో,__జం దిట్రా మహారాఏణ తా జలం సందా వేణ, సో ఎవ్వ దాణింతు 

హో దంసణోవాఅపకాడలా హవిస్పది, 

1. “వమూలవికా, *—హల్యా దేవీం విచి దేశి న మే హృదయం విళ్వనితి, ' మూల, 3, 
కనక _న్గలా. అల మ _న్లః పురవిరవాపథ్య త్యు కస్య రాజ నై రుపరోగధేన.” శక, 3, 

AEE _క్షలా_ ..కిం తు అవధీరణాభీరుకం వపతే చే హృదయమ్.” శా, 
ఆర, *—సహ్మి పక్టవాడే మం కేసి దేవీగుణనిఅళ బట్టే త్రనీ స్తం జణే కుదో ఏదం? 2. “వకాళావలికా, ము గే (భమరసంచాధ ఇతి 'వసన్తావతారసర్వన్వం కిం వ చూత ప సనోఒవకంసముకవ్యం?): 

మాల, 3, 
“ఈ వియంవదా, me? య్యాత్త గుకావమానిన్సి కో వేదానీం శరీరనిర్వాపయి తృకాం కారదీం జ్యోత్స్నాం పటాగోన నివారయిహష్యు తీ?” 

ముమో,___ పాలా, 

చిం అ అ మ సుడి 

శాక, ౨. 
అపండి దే, కమలిణీబద్ధాను రాకీ వి మహుఆరో మాల 

కుదో తం అణాసాద్రల ట్రీదిం కారేది? 



తృ ఫీ రా Bl సర 

న? అధికం ఖలు నస ళదచాతపసంత 

ఫాని మే అడొని న సంతొపం ము 
అటో ౧ 

కరః 

3 మనో. .అయి లజ్ఞాళుశే, స 

యు క మేతదవస్థాం గతొయా అవి 

ల్ ఆత్ర (సచ్చాదయితుమ్. 

(అర, ముఖ మవనమయలి, 

మనో. - అయి అప్మిసమ్భనీ లే, 

4 శ్యాసనిభి' న్నిర్లతకో 

దివసం రాలీ మువీ త వానురాగః 

అపీరళపత న నథ 
ఆపాలి 

గరశతరుంకారశబ్ద ఇవ. 

శరత్కాలపు పెండకు నాయవయవములు 

మిక్కిలి కాంగినవై చల్లబడకున్నవి. 

మనో.-_-ఓసి సీగరీ, యిట్రియవస్థపాల 

యును నీవు నీగుట్టును దొంచుకొనుట 

తగదు. 

(ఆర. “మూము వొంచును. 

మమనో..--టఓసీ నమలేని దానా 
వయో 

ఎదలేక పడుచున్న మదనబాణశతముల 

రుంకారళబ్దమో యనునట్టుగా నిట్టూర్పుల 

మిష చేత రేయుంబవలు నీయనురాగము 

వెలువడుచున్న ది. 

ఆక. కిం ఏదిణా అ'సంభావిదేణ? అహీఅం స్ సరదాదవేణ సంతస్పాఇం అజ్ఞ 

విణ మే అంగాఇం సంతావం ముంనంది, 

en సఖి సు హైప భణతి, కి మాతేన ఆతజ్బు_ ముపేక. సే? 

అనుదివసం హీ పాయ'సే అ జ "నా! శేవలం లావణ్యమయి Es తాం న ముష్బాలి. / 

ee నాతో చెప్ప నిచ్చగింసక నన్ను నూయచేయుటకు శరణా 

తపము గిరదాతపము అని బొంకుచున్నావు. అది మదనతాప మని "నే నెజుంగుదును, 

ఏల డాంచెదవు, ఎవరికై యీతాపమో చెప్పుము సాయపడెదను” అని భె, 

మౌన. అఇ లజ్ఞాళుఏ, ణ జాత ౦ ఏదావళ్తం గదాఏ వి బే అప్పా పచ్భాదిదుం, 
అ 7 

4, అవిరళ పతత్ మన్మథ శర శత రుంకార శబ్దఇవ శ్వాస నిభాత్ తవ అను 

రాగః దివసం 'ర్మాతీమ్ అపి నిగ్దతేక 8 = ఎడలేకుండ పడుచున్న మదన బాణముల వంద 

ల రుంకార శబ్బ్దమో యన నిట్టూర్పుల రూపమున నీ యనురాగము పగ లెల్లను రాత్రి 

. యొల్లను కూడ "వెలువడుచున్న ది. నీవు చెప్పకున్నను శేయుంబవలు నీవు నిగుడ్ను నిట్టూ 

ర్నలచే నీ యనురాగ మదనతాపములు నాకు తెలియుచున్నప్స్ అని తౌ, అపర... 

క ముదనబాణముల శబ్దమో యనున ట్లున్న ' దనుటచే - నిశా సశబ్దము అత్యంత 

నుదనబాధను నూచించుచున్న దని - భా. 

గద్వితీయ, * రూపకాలంకారము, 

దివసమ్, ఇకక శఅత్య స్థ నసంయో 



ర్ 9 

(స్వగతమ్) అథవా) నఖ ల్వ 

యం శాల ఉపాలమ్మా నామ్. త్ర 

ద్యావన్న లినీపత్తా) ణ్వన్యా హృద 
దా దాస్యామి, FS దీక్టికాయా 

నళినీ ప త్తా9ణి గృపహాత్వా ఆరణ్యి కాయా 

హృదయే దత్తా) సఖి, సమాశ్వేని 

లా సమాశ్వెసిహి. 

(తతః (ప్రవిశతి విదూషకః.) 

నిధూ. __అతిమహో౯ా ఖలు! వి 

యనయస్య స్య ఆర రర కాయా ws 

ర్యనునాగః, "మేన పరిత్వ క సర్వరా 

జకార్యః తస్యా ఏన దర్శనోపాయం 

చి_న్హ్నయక ఆత్థానం వినోదయతి. (వి 
చిన తే తు తేదానీం తాంప 

శ్యాని £ అథవా త కేవ తావ ద్ 

స "కాయా మనస్వెషయామి. 

[ఇతి పరి కామతి. 

మనో. ___(ఆకర్ష్య) పదశేబ్ద ఇన 

తూయ కే. త్ర త్కదళగుల్యా నరితే, 

మనో, అఇ అవిస్పంభనీ శే,._ 

యదర్శి కా. 

(స్వగతము) కానీ, ఇది కాదు 'సమయ 

ము నిందలకు. కనుక ఇదె తామరాకులు దీని 

యెదవెం గవ్పెద. (లేచ్చి డ్యియనుండి తా 

మరాకులు లెచ్చి ఆరణ్యకహవృదయమున 

నుంచి) సఖి ఊజడిల్లు మూజడిల్లుము, 

(అంతట విదూపకుండు (ప్రవేశించును) 

విదూ..---మిక్కి_లి గొప్పదిగదా |పీయ 

వయస్యునికి ఆరణ్యికమింద అను రాగము! 

అందువలన రాచకార్యములన్ని యు వదలి 

వెచి అమెనే చూచుటకై యుపాయము. 

వెదకుచు మనస్సును వి సోద పెట్టుకొనుచు 

న్నాడు. (ఆలోచించి) కనుక నెక్కడ 

నిప్పుడు ఆమెను కనుంగొందును. కానీ. 
అటే డ్వియకడ వెదకెదంగాక. 

[అని నడచును, 

మనో.___(వినిి అడుగుల చప్పుడువలె 

వినంబడుచున్న ది. కనుక అరంటిపొదణా జ 

సాసణిహా ణిగ్లఅఓ | దిఅహూం రతిం వి తుజ అణురాఓ 

అవిరళ పడంతవమృవా | సరనఅ రుంకార సన్టొావ్వ. 
జర, అర్య అం టఅవావా ఆ కు అజం కాలో ఉవాలంభాణం. తౌ జూవ ణళిజీపతాఇం సే 

అల 

విదూ, _-ఆదిమహాంతొోొ న పీఅవఅస్సస్ప ఆరణ్ణిఆఏ ఉఊవరి అణురాజ్వు జేణ పరి 
జో ఫాల fs జో py చ్చత్త సవ్వర అకస్లో తాఎ ఎవ దంసణోవాఅం చింకఅంతో అప్పాణం విణోబేది, 

తౌ కహీం దాణిం తం వ! అసావా తేహీం వి చావ దిగి ఆఏ అశేసామి, 
ఖు 9 



త్వ ఫ్రీ యోాడం౭_ జ్కు_క. ర్? 

భూత్వా [(వేమావహే తావ త్క 

సప. ఇతి.[ఉశే తథా కృత్వా పళ్యతః, 

అర. కథం! స ఏవ మహారా 

జస్య సార్మ్య్యపరివరీ (_బాహ్యణః! 

" మనో. (విలోక్య కథం వ 

స న్తకః! (సవాన్షం స్వగతక్) అవీ 

నామ తథా భవేత్. 

క్ట నిదూ..__-(దిశో ఒవలోక్య) క్రి 

మిదొనీ మారణ కా సళ్య మే 

నారణ్య కా సంవృ తా 

3 మనో.____(సస్మితమ్ సఖ్క'గా 

జవయస్యః ఖలు _బాహణః లతా 

ముదిథశ్న మ న యస్కే త తావ 
తది ఆగ? 5 
'దవహితే సృృణువః, 

టున నుండి ఇత డెవండో చూతము, 

[ఇరువురు అట్లు చేసి చూతురు. 

ఆర. ఏమో! అతడే మహారాజు 

తోడ నుండెడు (బొవాణు(డు, వి 

మసౌో.(చూచి)) ఏమి! వసంతకుం 

డు! (సంతోసముతో తనలో) మణీ 
యే ఆగునా? 

విదూ.--(చెసలు పరికించి) ఏమి ఇపుడు 

ఆరణ్యిక వా 'స్రవముగానే ఆరణ్యిక అయి 

నదా? . 

మనో.___(చిబువవ్వుతో) సఖ్సీ ఏలిన 

వారిచెలికాండు (ఛాహ్మణుండు నిన్ను 6 

గహర్చి పలుకుచు న్నా ండు, కావున అక్క. 

అతో వినుదము, 

1. ఈ విదూపషకుం డిపుడిటకు వచ్చుట చేనూహించినట్లు రాజు ఆరణ్యీకం గూ 

డుటకై చేయుయళ్న మా?___అని భా, 

2, రెండవయారణ్వ్యి కాళబ్దము నకు ఆడపియం దుండునది అని యర్థము, “అడవి 

_ బట్టినదా యేమి!” అని విదూషకుని భా, 

శీ. సీ తముచే - తనయూపహా నిబువేటీన ట్టున్న దని. హెచ్చరిక, 

వయస్సు డనుటచే - రాజు పంపీయుండు నని ఫా. 

మాటలాడ(దశగినవా? డని భా. 

రాజుతో, గూర్చంగలవా. డని భా. 

"రౌజి 

(బాహ్మణుం డనుటచే నీతో 

రాజవయస్యుండు (చ్రాహ్మాణుం డనుటచే - నిన్ను 

నిన్ను (గూర్చి పలుకుచున్నా ండనుటచే- నా 

మనో... ,పదసదోవిఅ సుణీఅద్సి తా కదళీగుమంతరిఆ భవిఅ పెళక్టమ్ము దావ 
ది శీ తలా కో ఏసాత్తి, 

ఆర.కవాం ! సో ఎవ్వ మహరాఅస్స పాసపరివట్టి బమ్హణో ! 

మునో.__...కహాం వసందఓ !...అవి ణామ తవా వావే! 
ఇ అర / విదూ.---. = ,కిం దాణిం ఆరణ్ణిఆ సచ్చం ఎవ్వ ఆరణ్ఞఆ సంవుత్తా. 

8 



కి నీ UU 

[ఆకణ్వ్యీకా సస్పృహం సలజ్ఞం చశ్ఫణోలి. 

ఏదూ._(సోడ్యేగక్స) గురువు 

దన సంతాప నిస్పహశ రీరస్య వయ 

నయస్యస్య వచనేన దెవ్యా వాస 

నదతాయాః ' పద్తావత్యా అన్యా 

సా మపి చేవనాం భవగాని అన్ని 

ప్యతా సా మయా న దృష్టా. 

తతః ఇద ముకి తావ త్పేశ్నీ సే, 

షె త్యాగతోఒస్కి త దా సన దిహో 

వీ నాన్సీ, కిమి దానీం కరిప్యామిక 

2 మనో._శుతం (వపియసఖ్యాః 

విదూ..___(విచి న్య) అధవా భ 

ణిత ఏ వాహాం నయ స్యేన;--- 

యూహ నెటవేటి నది సుమా యనుట, 

[ఆరణ్యిక ఆసకోను లజ్ఞతోను వినును, 

విదూ.._.(వెజపుతో) భరింపరాని వల 

రానకాంకకు వడలినయొడలితోడి (పీయ 

వయస్యుని పంపున వాసవదతా చేవియొ 

క్షు_యు పద్దావతీ'దేవియొక్కయు కడ 

మదే వేరులయొక్కొ_యును నగళులు వెద! 

యు ఆమెను గాననయితిని. అంత నిటను 

సయితము చూచెదలాక యని వచ్చితిని, 

కాన్సి యిటను లేదాయెను. ఇంక నిష్ప 

జేమి చేయుదును? 

మనో..__వింటివా చెచ్చెలీ? 

విదూ... (ఆలోచించి) కానీ వయ 

స్యుండు నాతో ఇెప్పనే -చెన్పినాండు, 

1. పద్దావతి మగధరాజుకూంతుర్చు వత్సరాజుబే వేరులలో నొక తె, ఈనాటిక 

వలన ఇప్పకిం కను వత్పరాజు ఆమెను వివాహవమయిన ట్లగపడదు, అస్టై “కడమ దేవే 

రులి యనుటయు చింత్యము. కథా సరిత్సాగరములో వాసవదత్తను వివావామెన 

తరువాత పద్దావతిని వివాహమాడినట్లు చెప్పంబడియున్నది. 

2, నామాట యసంభావనీయ మంటివి చేను పక్షపాతమున పల్కి_తి నంటివి, 
నే నన్నది సంభావనీయమేే నిష్పతుపాతమేే అయినది గదా యని 
(పళ్న హృదయము. 

వన మ 

అవపాదా సుణమ , 
ళా 

పిచూ.--. గురు మఅణ సందావ జీసవా 

“హాచ్చరించుట 

సహా రాఅవఅస్సో క్ట బమ్ముణో తుమం ఉద్దేసిఅ మంతేది. తౌ దావ 

సరీర స్స విఅవఠఅ'స స్సు స్ప వఠఅగేణ 

వీఏ వాసవదత్తాఏ చెమావదీఏ అక్టాణం వి దేవీణం భవకాఇం అశ్టోసం లేణ సామఏ ణ 

దా, తదో ఇదం వి సెక్తి క్ట్స్సంతి ఆఅదొమి ; తౌ జావ ఇవా విణల్లి ; కిం దాణిం 
థ్] ఫె కరీస్సం (1 

మనో.._._సుదం విఅసహీఏ ? ( 



“యది తౌ మన్వెహయ న్న పశ్య “చెలిని వెదకియుం గానవేని, అంత నాకొ 
మె 0 న్ జ్య వ్ర ఛే స్త తేరి 'తొవ _త్తన్యాః కరతలస్ప మృ యొక్క శకంగలితాశుడుచె నిముగా చ 

రృనుఖీతలాని నలినీపత్రాణి గృ లిమిర్మగమ్గు తామరాకులం గొని తెమ్ము” అని, 

హీత్యా "అగ చేతి త తథ మటీ వానినెట్లు 'లెజుంగ నేర్తును? 

మేతొని జ్ఞాతవ్యాని 

వమునోయా=వీవు ము అవసరజ మనో, ఇదే నాకు సమయము. (స 

(ఉపస్ఫత విదూపషకం హస్తే గృహీత్వా) మోపీంచి విదూపషకునిచేయి పట్టుకొని) వ 

వస నక,*ఏహి, అహం జ్ఞాసయామి, సంతక్కా రా "నేను ఎటుక'పటిచెదను, 

3 విధా. (సభయమ్) కస్య విదూ.---( భయముతో) ఎవరికి నీవు 
ప్రోగ్ 3 గ్ గ గి 

త్యం జ్ఞాపయసి! కిం దేవ్యాః న ఎబుక పటి చెద వు "జేవికా ఏమి నేనేమి 

ow వ్! 

న న Poss 
అ 

మనో..వస న్తక, అలం శ జ్కా మనో.._-వసంతకృ భయపడకు, ఆరణ్యి 

యా. యాదృశీ ఆరణ్య కాయాః కృ కతే నీప్రీయవయస్యు నియవ్య ర దగాఃక 

1 ఆమె తాంకిన యాకు లేవో ఇపు డెట్లు తెలియును! 

2. కొలనిలోని తామ రాకులంగూర్చి యిట్లు విదూషకుడు దిగులుపడ తలపోయు 

చుండగా తౌను చూపెద నని మమోరను తాను ఆరణ్యికకుం గప్పిన తామరాకులం 

గూర్చి చమత్కారము గా6 చెప్పినది. 

8. “సభయమ్_ నేనెబుకపటిచెద నని చెప్పుచు తన్ను చేయిపట్టుకొని మనో 

రమ యీడ్చు కొనిపోవుట-ఆరణ్యిక తాకిన తామరాకులం జూపుటకై కదళిగృహంబున 

కని యెబుంగక రాజుకై యారణ్యికా సంగహణార్భమై తాను జతనము సేయు చుండు 

టను రాణిగారితో చెప్పి దండొంపించుట కై తన్ను రాణిగారికడకు ఈడ్బుట గా - తలంచి 

విదూపకుడు భయపడుచు న్నా (డు. చే నేమియు ననలే చనంగా రాణిగారిని 

"నే నేమియు నిందింప లే దని భా. 

విదూ.---. ..అవావా భణిదో ఎవ్వ అహం వఠఅస్పేణ:---*జఇ తం అజ్హేసంతో ణ 

తెరని తాప చావ తాఏ కరఅలప్పరిససుహసీ అలాఇం ణలిణీపత్తాఇం గెబ్లెఆ ఆఅన్భృి 

చీ. తా కహీిం ఏదాఇ జాణిదవ్యాఇ 1 న 

మనో....ఏస మే అవసరో.. ..వసంతఅ ఏహీి,అహాం జూణా వేమి, 

విదూ.----..*కస్ప తుమం జూణా వేసీ ? కిం బేవీఏ? ణ స్ట వుఫఏ కిం వి మంతీదం 4 
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శ్ nS రించిలీవో, దానికి శండింతీలుగా నున ద తే ఆత్మనః (పీయవయస్యస్య అవా ol 0 స 

వగితా, తతో2కి దింగుణతరం నుహోరౌజొడై నాప్రయసభియొక్క. యవ 
ణా స్ట ఏ స చూడు చూడు. 

వునః భర్చు రవి కృతే మమ వియస థో 
అ శ (సమీపించి ఆరణ్వికనుచూప్రను, 

ఖా అనస్ధా. త్ర త్పశ్య పశ్య. 

[ఉపస్ఫత్య అరణి కాం దర్శయతి. 

* విదూ..__(దృష్ట్వాః స్వగతమ్) విదూ. (కని 'స్వగతము) న్మాప్రయా 

ES ISI. స Cs yh 
నేవుము. 

స్త్ భవృత్యె 
(ఆక. సలజ్జం కమలినీపత్తా? (ఆర. లజ్జించుచు తౌమఠాకులం 

జ అ జ్ర 

Pe చిషలి. దోచివైచి నిలుచుండును, 

నక, న. చె mn వీ నిన్ను చూచినమాతాననే 'నెచ్చెలికాంక 

యసఖ్యా స్పంతాపు స స్వయ తీతీపోయినది 3 తీజనియెడల 'స్వాయము 

మేవ నళినీపత్తా 'ణ్యపనయతి. త్ర 

దనుగ్భప్ష్హా త్యార్య ఇమాని, 

గానే తామరాకులను ఏల (తోచివైచును! .. 

మజీ వీనిని శైకొనవయ్యా,. 

ఆర. ( సావేగక్) అయి పరిహో ఆర.-(త త్రరముతో) ఏమే చేశాకోళ 

1. స్వస్తి భవృతె్యై - నీకు సేమమగుంగాక యని ఆరణ్యికకు ఆశీర్వచనము, 
భవతీశబ్దముచే మరియాద సూచితము. 

2. నితము - తాను వెప్పంబోవు మాటయందలి ' చమత్మా_రమునకు. కాశ 
తీతీ పోయినది-నీవు రాజుతో. గూర్పవచ్చితివి గావున. కూర్చునే వచ్చె నని ఆరణ్యికకు 
ను సూచించుట. తామరాకులను దోయుట వాస్తవముగా లజ్జవలన నై యుండ 
గా కాంక లీటుటవలన ననుట చమత్క_రించుట. 

మనో.-__వసంతఅ అలం సంకాఏ. జారిసీ ఆరళణ్షీఆఏ కిదే అ త్హణో పిఅవఅస్సస్స 
అవశ్థా వణ్ణిదా తదో వి దిడణదరం ఉణ భట్టిణో వి కే మనా పీఅ సహీవీ అవశ. తా 
E శ 

క -ససజ్థక మే పరిస్సమో, సొత్టి భోదీపీ, 
మున .అయ్య వసంతఅు తువా క ఎవ్య ఓీ౫దోే వీఆస సహీఏ 'సందా 

పో, జెణ సఅం ఎవ్వు ణలిణీప పతిఇం అవణేది. తా అణు గెళ్ట్రాదు. అయ్యో ఇమాషం. 



త్చ ఫ్రీ యా డ్య, 

సర్లీల్కే కిం మాం లజ్జయసి రి 

(కిఖ్చిత్సరాజ్యుఖీ తిస్టతి. 

 విదూ.---(సవిహెదమ్) తిప్టన్లు 

తొన న్నళిసీపత్తా)ణి. అతిలజ్ఞాళుకా 

శే వియసఖీ. త తథ మేతయో 

స్పవాూగమో భవిష్యతి * 

స్ట నున్ (ఖర విచిన్య సవా 

గ్) వస నక్క ఏన మివ, 

(కచ్లే కథయతి. 

ఏదూ. - సాధు మనోరమే, సా 

ధు, (అపవార్య) యావ చేవ యూ 

యం నేపథ్య గహణం కురుథ తొవ 

దే వాహ మపి [వియవయస్యం గృ 

హత్యా న 

3 మనో___అతికోపనే, ఉత్తి 

స్లో తిష్ట, న_ర్తితవ్యం ఖు ల్వస్యాభి స్త 

1. విపాదము ఉఊపాయముతోంషమి. 
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ము మానవు? ఏల నన్ను సిగ్గుపటీచెదవు! 

| ఇంచుక పెడమొగం బయి నిలుచును. 

విదూ...._.(విషాదముతో) తామరాకుల 

మాట అటుండనీ, నీ నెచ్చెలి మిగుల సిస్పరి, 

ఇటులున్న ఎట్లు వీరికి కూటమి ఘటిల్లును ? 

మనో. (కణ మాలోచించ్చి సంతో 

షముతో) వసంతకుండా, ఇట్టుగా. 

[చెవిలో చెప్పును, 

విదూ,..__బళీ ! మనోరమ్మా బళి ! (అప 

వారించి) మీరు పోయి వేషము దాల్పు నప్ప 

టికే నేనును ప్రియవయస్యుని తోడ్కొని 

వచ్చెదను. 

మయమో.--ఎ౦తకోపమే, లేవే లేవే, 

ఆనాటకములో నే ఆడవలసిన మిగతను 

రాజునకు ఆతామరాకులు ఆరణ్యికను 

వసంతకుండు కనిపట్టని పతుమున మ్మాత్రమే వలయును గావున వసంతకుండు వానిని 

గయికొనమి, 

2. హర్షము మంచియుపాయము తో౭చినందులకు. 

లి, వ తచ్చిలా = కోపనా = 

ఆర. 

ఖుదూ = 

హాం ఏదాణం హా. వ-ఏి స్పది! 

మనో... ..వసంతల ఎవ్వం విఅ, 

కోపళీల, 

..అఇి పరిహాస ససీశే కిం మం లజ్ఞాచేసి 1 

.చిట్టంతు దావ ఇభితీపత్తాణం. అదిలజ్ఞాళుఆ దె పిఆస సీ; తాక 

విదూ.... సాహు వీఅసపి సాహు... జాన ఎవ్య తుమీ స్టే కేవళ్ళన్ణహరం కచెథ్క 

అహం వి పీఅవఅస్సం గెబ్హీ ఆ ఆఅచ్చామి. 
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్ట్వ నాటక స్య నర్తితవ్య శేషమ్. 

దేహి (చేతాగృహా మేవ గచ్చా 

వః. ((ప్రవిష్టకే నావలోక్య) సా ధ్యేత 

త్పజ్జీకృత మ్; తద్దెవ్యా ఆగ _న్లవ్యమ్. 

k= 
Qn 

త 

(తతః (ప్రవిశతి దేవీ సాంకృత్యాయనీ 

విభవత శ్చ పరివారః,) 

వాస.__భగవతి, అెహూా లే 
క విత్భమ్! యే నైతం వృత్త నం 

నాటకో పనిబద్ధం స్యానుభవ మప్య 

నాక మార్యవు తే చరిత మదృ్శప్ట, 

పూర్వ మివ దృశ్యమానం కౌతూ 
హాలం నయం, 

| సాంకృ్ళ._ఆయుపతి, ఆశ 

యగుణ ఏ వాయ మోద్భశః య ద 

సార వావి కావ్యం శృణ్యతాం (శ 

వణనుఖ ముత్ప్చాదయతి. పశ్య,- 

పాయో య ల్కిజ్బొ దవి 

సౌష్నో త్యుత్కంర్ష వమ్యూశయా 

న హతః 
శీ 

యద ర్భి కా 

మనము ఆడవలయు గదా. రా మలి న్యా 

కళాలకే పోదము. (నడచి చూచి) ఇదె శా 
టకణాల. రా (ప్రవేశింతము. (1ప వేశాభినయ 

ముతో చూచి-చక్క_(గా ఇది సీద్ధము చేయ, 
బడినది; కనుక దేవి వచ్చు'సమయము, 

(అంతట చేవియు సాంకృ త్యాయనియు 

విభ వంబుగా పరివారంబును (పవేశింతుదు,) 

వాస,--భగవత్సీ అహో (ఎంతవింశ 

గా నున్నది) నీకవనము! ఎట్టన్స -ఈకవన 
ముచే ఈవృ త్తాంతము మాయార్య పుత్రుని 

చర్మితీము నాటకనుగా అల్ల బడినట్రిది స్వా 

నుభూత మే అయినను చూచునప్పుడు ము 

"న్నె న్న6డును చూడనిదివో ల కుతూవాల 

మును పెంచుచున్నది. 

సాంకృ.---ఆయుప్మతీ, నీరసకావ్యము 

'సయితీము వినువారివీనులకు విం దొనర్చుట 

ఆశ్రయ ప్రభావము గాని యొండుగాదు, 

కనుము,- 

నికృష్టవస్తువు సైతము తేటుచుగా ఊఉ. 

త్కృస్తవస్తువ్రుయొక్క.. యాలంబనముచేక 

ఉత్క_గ్గను పొందును బూడిద మదపుపే. 
1. ఆశ్రయ గుణకఃఆలంబనముయొక్క_. (అనంగా కథానాయకునియొక్క, 

ఇట్స వత్స రాజుయొక్క) (పభావము. 

మసో,_..అది పి ఉొపేకి మ్రెహీం తస అదిళోవ గే, ఉఫస్టేహి ఉఊస్రైహీ. గాచ్చిదవ్వం ప అమ్లైపీం తస్స ఎవ్వ 

వాడఅస్స ణచ్చిదవ్వసేసం. తా ఏహి పెక్టాఘరం ఎవ్వ గచమ్ము,..ఎదం పెకాఘరం, ' 
కొ య ( షి స్ట న జావ ఏహీ పవిసమ్ష్మ. , . సాహు ఎదం సజ్లీకిదం ; డేవీఏ ఆఅంతవ్యం, 

వాస. భ అవద, అహో దే కలి త్రణం ! జేణ ఏదం వుత్తంతం తాడఒఓవణిబద్గం 
సాణుహవం వి అమ్హాణం అయ్యవు త్పేచరిదం అదిట్టుపువ్వం విఅ దీసంతం అహీఅదరం 
కోదూపహళం వణ్ఞా వేది | 
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మక్తేభకుమృతటగత 
మతి పీ శృజ్దారతాం భః 

" వాస,---(నన్మీతమ్ భగవతి, 

A (7 రాం నే Fai సర్వస్య వల్లఫో మా త్రి న 

హక ఏవం మనన కథానుబనే 
9 a 

ని వర మేవ తన్నృత్యం (దష్టైమ్. 

* సాంకృ్ళ- ఏవమ్. బసీవరిశే, 

(చేమోగృహమార్ష మాదేశయ, 

S గ FO త్వెతు భట్టిని. 

[సర్వాః పరి(కామ గి, 

(ప్రాయః = తేణుచుగ్కా యత్ కిబ్బోర్ అపి = 

హాతేః అశ్రయాత్ వా 

(శ్రయించుట చెత), ఉత్క_ర్టం (పావ్న్హితి 

నుంగుకుంభస్ల స్థలనుం దున్న దై అలంకారత్వ 

మును త 

వాస. (చీజునగవుతో) భగవతీ, తె 
లియుచునే యున్నది అల్లుండు ఎల్లవారికిని 

వల్లభుడని, ఏల యీ(ప్రస్తావమును చెంచు 

టు? ఆనాట్యమును చూచుటయే "మేలు, 

సొంక్ళ. అవును, ఇందీవరికా నాట 

కళాలకు చారి చూపుము. 

చేటీ.___రము రము బేవీ, 
టు 

(త్రీ లందబు నడతురు, 

ఏనికృష్టవస్తు మైనను మ 
ఉఊత్క్భృష్ట్రవస్తువుయొక్క_. ఆలంబనముచేత (ఉత్కృస్టవస్తువును ఆ 

నగా భస్మ మత్త ఇభ కుమ్మ తట గతం (సత్) శృజ్ణారతాం యాతి = బూడిద మ 

దప్రు శేనుగుయొక్కొ_ కుంభ సలమును పొందినది (అయి) గజాలం'కారత (మును పొం 

దును, * 'శృజ్ణారో గజమణ్ణనే సుర తే రసేదే చి ఇతి హైమః. పనికి రాని బూ 

డీద ఏనుంగుకుంభ స్థలము “నాశ్రయించుటచేశ ఏవిధముగా అలంకార మయినదో ఆవిధ 

ముగానే నానీరస సకావ్యము వత్స రాజుంగూర్చి రచించిన దగుటచెత గణనీయ మెనది. 

* అర్థాంతర న్యా సాలంకారము, “ఉక రస్ధా_నరస్యాసః స్యా త్సామాన్య విశేషయో8. 

ఉత్కల్భృష్టూని వత్స రాజు నాశశ్రయించినందున 'స్వకావ్యము ఉత్క_ర్టం జెందినది - అని (ప్ర 

స్తుకమ గమ్యమగునట్లుగా ఆ ప్రస్తుతేమును చెప్పినందున * అ ప్రస్తుత! ప్రశంసాలంకారము, 

“అప్రస్తుత ప్రశంసా స్యా తా యత్ర (పస్తుతాశ్రయా.' 

1. జామా తా____అల్జుండ్పు ఇటు వల్సే రాజ్య సాంక్ళ త్యాయనియందు మాత్సగా 

రవ ముంచి వాసవద' త్తే చెప్పుట. 

2. చారి చూపు మనుటలో, దేవికి దారిచూఫు మన్చి తాత్పర్యము. 

వాస... ,భ అవది సవ్వ'స స్ప వల్లహోే జూమాద త్తి జాణీ అది ఎవ, కిం ఏదిణా, 

అ వరం ఎవ్య తం ణచ్చిదం దట్టుం, 

శేటీ..._.ఏదు ఏదు భట్టిజీ, 
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సాంకృ..(ఆలోక్య) అెహూ 

వేకణయతా |పేమౌగృవాస్యకః 
8 ఆభాతి "రత్న శత శోభిత 

శాతకుమ్మ 

_న్లేమ్మావన కృపృథు మౌక్తిక దా 

వు రమ్యమ్ 

4 అధ్యాసితం వే యువతిభి 2 ర్వి 

జితాప్పరోభిః 

స (వేమోగ పాం 7 నురవిమాన 

సమాన $5 మేతత్, 
మనో, ఆర.___(ఊఉపసృత్య్ర జ 

జయతు చేవీ, 

వాస,.__అతి కాస్తా ఖలు సం 

ధ్యా. త ద్దచ్చథ, లఘు గృహ్టిత 
నై_పథ్యమ్. 

ఉభే,__య దాజ్ఞాపయతి ఖ్ 

టన్, (ఇతి (ప్రస్థిలే. 

వాస, _-_అఆరణ్యి శే, వృతె కేవ 
న రాభరవై ర్న పథ్య 

(చూచి అహో నాటకళాల యెంత 

కన్ను లపండువుగా నున్నది! 

౧ రత్నముల వందలచేత్ వెలుంగాందిన 

బంగారుక ంబములందు కట్టబడిన "పెద్ద ము 

"తె సరములచే రమణీయంబును ౨ 'ఆ 
చ్చరలణగౌలిచిన 3 గుబ్బెతలచేత ర అధ్ధిష్టి 

తంబును అగు గనీ ౬ నాటకళాల ౭ జీ 

వతిల యాకాశయానమునకు తుల్యముగా 

రా (ప్రకాశించుచున్నది, 

మయమో, ఆర,---(సమివీంచి) జయము 

జయము దేవికి, 

వాసం-ాసంజ దాంటిపోయినది, మటీ 

పాండి త్వరగా వేషము వేసికొండి. 

ఇరువురు, దేవియాజ్ఞ 

[అని యిరువురును తరలుదురు, 

వాస... అఆరణ్యిక్కా వీనితోనే నా 

యొడల దాల్చంబడీనయాభ రణములతో 

2. అద్భ్యః సరీ త్యప్పరసః, “గ్ర్రీయాం బహు స్వప్పరస; స్యా దేక ల్వేఒప్ప 
రా అపీ* * ఉపమాలంకారము; విజిత___ఉపమావాచకము “స్పర్ష తె జయతి ద్వేష్టి (దు 

శ వ్యాతి (ప్రతిగర్జతి" ఇత్యాదులు దండ్యావార్యులచే ఊపమావాచకములుగా పఠింపంబడి 
నని, ఈ ఉఊదాత్తాలంకారంబును, “ఊదా శ్ర మృద్దే శ్చ రితమ్.” 

మనోరమారణ్వి శే... జేదు జేదు భట్టిణీ, 
మము వా నీ . ఇడ . 

వాస అదిక్కు_౦₹ క సంర్న్భూ ; తా గిచ్చనా లఘు గబ్జాధ ణేవచ్చం, 
ఉభె.....జం ఆణవేది భ్ ట్రిణీ, 
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భూమిం నళ ఆత్మానం (పనా 

ధయ. (ఆభరణా న్య క్షా దవతా ర్యా 

ర్నయిత్వా) న ల నరః త్వ మపి 

] నలగిరిి గహణ పరితు పైన తాతె 

న నర య వతా ణం 

శాని ఇన్ సవాసకాశాస్సృహీత్యా 

సం! గత్వా ఆత్మానం 

- VALE వ మణ్ణయ, యేన నుసదృలీ దృశ్య సే 

[మసూ,. ఇన్టీవరికాసకాశా దాభరణాని 

గృహీత్వా సవోరణ్యీకయా నిస్కా_.) నా. 

ఇష్ట.---ఇద మాసన ముపవిశ 

తు భట్టిసీ. 
* వాస._(ఆసనం నిగ్టిశ్య ఉప 

1. నలగిరి యనును(గువ్భ తౌంతము 

నేపథ్యగృహమునకుం బోయి నిన్ను అలంక 
రించుకొమ్ము, (ఆభరణములను ఒడలినుండి 

త్రీసి యిచ్చి) మసూరమా, నీవును మానా 
యన ఆర్య పుత్ర నికి నలగిరిని పట్టినందులకు 

మెచ్చి యిచ్చిన యాభరణములను ఇందీవ 

రిక యొద్దనుండి కెకొని నేపథ్యగ్ళవామున 
కుం బోయి ని న్న లంక రించుకొమ్లు, అట్టు 

చేసిన మహారాజును శేవలము సరి పోలు 
దువు, 

[ముమో, ఇందీవరిక యొద్దనుండి నగలం 

కొని అరణ్యికతో నిష్క్రిమించును, 
ఇన్టీ----ఇదిగో ఆసనము, దేవి కూర్చుం 

డవచ్చును. 

వాస.---(ఆసనముం జూపి) భగవతి 
కీ థికలో (పస్తావింపబడియున్న ది. 

అది యొకతటీని మద మెక్కి. కంబముం బెకలించి దుముకులాడుచుం (దిమ్మరం జొచ్చి 

నట్టు మేఘం బేశమువలనం దెలియుచున్నది. అప్పుడు దానిని వత్ప్సరాజు పట్టినట్టు ఈ 

కథవలన నిటం దెలియుచున్న ది. 

(పద్యోతస్య (వ్రీయదుహ్ హాతరం వత్సరాబో ౬ జహా 

హైమం తాళదుమవన మభూ దత్ర తే వారవ రాజ్ఞ జి 

అ త్రో చా నః కిల నలగిరి; _స్తమ్భ ముత్నాట్యు దర్సా, 

ది త్యాగన్తూక రమయతి జసూ యత్ర బన్టూ నభిజ్జః. 0) మేఘ 

2, నిర్తి రి శ్వ - చూపుట భగవతికి, ఉపవిశతు గ భగవతిని. 

వాస —కఆరణ్ణిఏ స ఎవ్య మదంగపిణర్టోహిం ఆసారనేపొం ేవచ్ళభూమిం 

గదుఅ అప్పాణం పసాభే - _మణోర మే, జ క్స్ ణళగిరిగ్గహణపరితు ష్టేణ తాదెణ 

అయ్యవు త్తస్స దిక్ఞాఇం Mrs ఇందీవరిఆసఆసాదో తిల ణేనచ్చభూమిం 

గదుల్క అప్పాణం నుండెహి, జేణ సుసరిసీ దీససీ మహారాఅస్స. 

ఇన్టీ,-.--ఇదం ఆసణం ఉవవిసదు భట్రిణి. 

ల 
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విశతు చ భగనతీ. 

[ఉభే ఆసనగ్రహణం నాటయతేః, 

“(తతః (ప్రవిశతి గృహీత నేపథ్య: 

కబ్బుకీం 

కష్షస్త = 

2 అ నసుఘఫరాణూ కంత వంవస;ః అన్వ్నవురాణాం ఏ స్ వే 

యు కూర్చు ౦దవలయుు, 

(ఇరువురును కూర్చుండుట నఖినయింతుకు, 

(అంత వేసముదాల్చిన కంచుకి (ప్రవే 

శించును.) 

కంచు.. __రాజివాసములకు ఏర్పాటులు 

నేయుచుు అడుగడుగునను తడందాటు 

తప్పించుకొనుచు, ముదిమిచే దుర్చలుండనై 

యిఫుడు కణ యూనుకొని నడచుచు, 
లు వచే పడే ఒపవాం స్థలితాని రతు౯ చేను _ పట్టణములయందు ఏర్పాటులు 

సేయువాండున్వు ఒక్కొక యధికార 
జశరాతురః సం పతి దణ్ణనీత్యా 

G5 మందునుగలుగు పొారయాట్లను తోొొలంగించు 

సర్వం నృపస్యానుకరొ మి నృ త్తమ్. వాడును, అద్ధళాస్త్రము (పయోగించువా( 

డున్కు అగు రాజుయొక్క సమ _స్తచర్యను 

అనుకరించుచు న్నాను. 

వాస... ,.ఊవవిసదు అ భఅవదీ. 

1. ఇదె చాటకశేష ప్రయో గారంభము. ఒకతె కంచుకి వేషము వేసికొని వచ్చిన 
దనుట. ఈకంచుకి ఉజ్జయినిలో (పద్యోతు నియంత ః పురము వా(డు. ఇట కథా స్థలము 

ఉజ్జయినిలో రాజమందిరము. 

లోపల అని రాజపరము, విహిత వ్యవస్థః = చెయయబడిన యేర్చాట్టుగలవాండనై, పదే 

పదే సంస్థలితాని రమీకొజఅడుగడుగునను తడంభాటులను తప్పించుకొనుచు (ఒక్కొ 
క్కు_యధికారమందును పొరంబాట్లను తప్పించుచు అని రాజపరము, జరా ఆతురః == 

ముదిమిచేత దుర్చలుండ్ననై సంప్రతి = ఇప్పుడు దణ్ణ నీత్యా = కజ్ఞయొక్క_ నడుపుటు 

చేత (కజ్జ యూనుకొని నడుచుచు) (అర్థకా(న్ర్రముచేత- అర్థశాస్త్ర ప్రయోగము చేత అని 
రాజపరమ్యుు నృపస్య సర్వం వృత్తమ్ అనుకరోమి == రాజుయొక్క 'సమ_స్ట వ్యాపా 

రమును అనుకరించుచు న్నాను. పదే పబే___రాజపరముగా - అమాత్యులు సేనా 
పతులు కోశాధ్యతులు, మునసబుల్కు అమల్దారుల్కు కొత్వాలులు లోనగు నుద్యోగ 

స్థులయందు అనుట, దండనీతి = రాజు ఎట్టు నడచుకోవలయుసూ ఆపద్షతిని 
వెప్పునట్టి శాస్త్రము దానికే రాజనీతి, అర్థకాన్ర్రము, ఆని నామాంతేరములు. 

“షమా దణ్ణ ఇతి ఖ్యాలే, స్తాస్థ్యాద్దణ్ణో మహీపతిః, 

స్య నీతి క్షణ్ణనీత్తి ర్షయనా న్నీ తి రుద్య తె 

* ఊపమాలంకారము, 

2. అ నపురాణామ్ = రాణివాసములకు (ఫురాణామ్ అ_న్దః = పట్టణముల 

కామన కీ, 
ది 
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ఆఅజావీతో2సీ వినమూసనితా 
ద జాలీ 

శేషశతుమైన్యేన. యభార్థనా 
రూ 

1 మజూాసేనేన__*సవమాూా 

మ న్లస్రశేమ్సు యథా 
మ్నా 
దిశ్యత 

్యో వయం * మదనోత్సవ మను 

భవావఫ అతో యుప్తాభి రుత్చవా 
నురూప నేపోజ్జ ఏలన పరిజనేన 

సహా మన థోద్యానం గనృవ్య 

మి తీ 

3 సాంకృ (కణ కి నం న్చిశ్య్ర 

(పవృత్తా EE దృశ్యతామ్. 

క ఇన్బ.---త డతావ దా చేష్ట 

న్యం కర జా నన హాగ_నృవ్య మితి, 

న వెపోజ్జ (లే నేతి. కుతః___ జ 

“పాదై ర్నూవురిభి, ర్నితవ్చు ఫల 
శ్శిష్టాన కాఖ్చిగై, 

ర్లారాపాదితకా నిభిః సనతశుః, 
ye =D -— 0 sm 

శేయూరిభి రాహుధిః, 

శ తునుల చెల్ల ఓడీంచినదండుగల వాం 

జ అన్వస్థ్ధనామధేయుండైన మహాశేనునిచే 
“రేప్రు మేము మద సోత్సవ మనుభవించెద 
ము అందులకు ఆత్సవమునకుం దగిన వేష 
ముచే వెలుంగొంటెడి పరిజనముతోం గూ 
డ మిరు మన్యథో ద్యానమునకు రావలసీన 
ది అని రాణివాసములకు "కెలుఫుడు సేయు 
మని నేను ఆజ్ఞాపింపంుడితిని, 

సాంక్స,.(కంచుకిని చూపి అట ఆ 

రంభమయినది; చూడుము, 

కంచు, అయినను పరిజనముతో రా 
వలసినది అని తెల్పినం జాలును, * వేషముచే 
వెలుగొందెడిి యన నక్క_అలేదోః. ఏలన; 

ఇచట దేవేరుల యూడిగంఫుంజేడియ 

లు 'సయితమ్సు పొదములందు అందియలు, 

విశాలమయిన వపిజుందు_పై (మో6ంగుచున్న 

మొలనూలున్కు చనుగట్టుల్న సె వెలుంగులుచ 

1. కథాసరిత్సాగణరమున వాసవదత్తా జనకునికి తొలుత మహా నేను6 డని పేరు, 
అనంతరము తత్కృతచండోపాసనచే చండమహా నేను డని మాటినది. 

సేనా యస్య సః _ మహాసేన్య, 

మహతీ 

2. “ఉదయ సోల్సవమ్' అనికొన్ని (ప్రతులందున్న ది. ఆపాఠకమునకు ఉదయనుని 
(వర్స్రాజును) ఖయిదు విడిపించుటకై సంకల్పితమయిన యుత్సవము అనియర్గము. 

8. సాంకృ త్యాయిని ఆట చూడు మని వాసవద త్తను “హాచ్చరించుచున్న ది, 

4. అత్ర దేవీనామ్ ఏహ పరివారికా పరిజనః అపి = ఇచట చేవేరులయొక్క_ 
యా యూడిగంపు. బరివారము సెతమ్సు నూపురిఫిః పొదైః == అందెలుగల పాదము 

లలోను శిజ్టాన కాళీ గుకైః నితమ్బ ఫలైః = మొరయుచున్న మొల (తాడుగల 
పీటు(టు బల్లలతోను, హార ఆభాదిత కా _న్లిఫిః స్తన త్; హా ము ల్తె పుంబేరులచె ఒసల! 
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నం బా g ర _ యః 
కః కుణ్ణలిఖి కై సవల 9 

సస కరక 
శ్లేసీనాం పరిబారికాపరిజనో౭. 

శ్వేపోజ త సందృళ్య తే, 

న ఖలు కిజ్బ్చిద (తాపూర్వ మ 
నుష్టేయమ్. కేవలం స్వాన్యూదే 

న బ్రతివు తా్యాహం సమాదిష్టం త 

రాజవ్సత్య్యై ని 

వేదయామి. (ఇతి పర్మిక్ర మ్యామవలో 

క్య చ) ఇయం వాసవదతా వీణాహా 

స్తయా 'కాఖ్బనమాలయా2ఒను 

దాజ్ఞూ శేషం 

ఉష a ఒలు గవ్యుమానా గ రంళాలాం (ప 

పప్పా. యావ దస్యాః క భమూామి. 

[ఇతి పరి క్రామలి. 

(తతః (ప్రవిశతి గృహీతవాసవదశా నై 
పథ్యా ఆసనస్థా ఆరణ్యిక్సా వీణావాస్తా 

'కాఖ్బునమాలా చ 

ఆర... హక్టో కాఖనమాలే, 

యదర్శ కో 

ల్లుము ల్తెప్రంబేరులును బుజములందు అంగ 

దనులున్సు వీనులయందు కమ్మలున్సు చేతు 

లందు కడియములును, తలకట్టునందు స్ట ఫీ 

కంబును, దాల్చి నవానై అగ పడుచున్నారు, 

ఇటచేయవలసీనది అపూర్వము ఏమియు 

లేదు. కేవలము (పభువునానతి యని తలంచి 

చేను నియమింపంబడినయాయాజ్ఞా శేషమును 

రాజకుమారి కెటుక చేసెదను. (అని నడచి, 
మాచి యు) శేల వీణీయం గొని కాంచన 

మాల వెంట రా ఇదిగో నాసవద త్త సంగీత 

కాలం జోొచ్చినది. ఈమెతో చెప్పెదను, 

(అని నడచును, 

(అంత వాసవద త్త వేషము దాల్చి ఆస 

నమందు గూర్చున్నదిగా అరణ్వ్యికయు 

వీణం గేలం గొని కాం-చనమాలయు (ప్రవే) 

ఆర.-ఓస్కీ కాంచనమాల్యా ఏల మలీ 

బడీన తక. చను గట్టులతోను, కేయూరిఖ్సి బాహుఖి; == అంగదములుగల భు 
జములతోను, కలిపి; కణె౯ః = = కమ్మలుగల చెవులతోను, సవలయమొ; కరః = 
ములతోడి చేతుపితోను, సస్య సక వ న ర్ = 
a తల వెండ్రుకలతో ను, సంలక్యు శే = తనపడుచున్న ది. 

కడియ 

స్వస్తిక మనుశేే పీరియా భ రణముత్రో . 
'దేవీనామ్ _ వాసవద. 

లౌజనని యగు నంగారవతి లోనగుచారు చండమహో సేనునిజేవేరులు, అపి శబ్లముచే, ఊడ 
డ్గ ౦ఫుంజేడియలే ఇంత విభవమగా నలంకరించికొ నంగా ఇంక అంతకన్న నెచ్చు వారును 
"చేచేరులును ఎట్టియుజ్ఞ్వలనైపథ్యము దాలురో చె 
లంకారధ్యని. 

క్షే రాజపుడ్తై్యై - నాసవద త్రకు. 

చవెపస్పవలయునా ఆని * కావ్యార్థాప ర్త 

వ్ర, గ ప్రర్వ్యాతా మిదం గార సంగీతా స్త్రమ్, 
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వన రిరయ త్నద్య వీణా కస్మాత్ వునశ్చి ఫీ 
ఛార్యః * 

కాజ భ_ర్త దారిశ్కే దృ 
స్ట స్టే నైక ఉన్నత్తు తస్య వచనం 
శ్రుత్వా శ చి తేణ భావితః సానకా 

త్రిష తి. థి 
అర.('సహా స్తతాళలం వివాస్య) 

క “వే cis హర్ళ, ను ae దృణ్య తే సద్భ 

శా స్పదృ శమ రజ్య చన్లే. ఇతి. 

* ద్యావ ప్య _తోన లౌ. 

సాంకృ -- రాజవుత్తా్యాః 3 సద్భ 

గ .మాకారం పళ్యా మ్యున్యాః; "తా 

దృశే నాకారే ణావశ్వం 4 త్వద్ 

యాంభూమి"కాం సంభి"నయివ్యుతి. 

క ఖర్చూ. -(ఉపసృత్య) రాజవు క్రీ), 

విలంబించుచు న్నా (డు ేండు వీణాగురువు? 

కాంచ.--భ_ర్హృ దారిక్సా ఆయన యొక 
వెల్టీవానిని చూచినాండు వానిమాట విని 

వింతపడి నవ్వుచు ఉన్నాండు. 

ఆర.--(చప్పట్లు చజచుచ్చు నవ్వి) ఓసీ 
ఒప్పుగా చెప్పంబడినది “సమానులు సమాను 

లయందు అనుర క్ష అగుదురు అను నిది, ఇరు 

వురును ఇట ఉా_న్షత్తులు. 

సాంకృ.--రాకుమార్సీ నీపోలికగా ఈ 

'మెయాకారము నా కగపడుచున్న ది. అట్టి 

యాకారముతో తప్పకుండ నీ జేహమును 
చక్కగా "నెజ వేర్చును. 

కంచు.--(సమిపించిి రాజపు త్రీ), ఏలి 

1. ఈయు_్షత్తుండు వసంతకుండు. "వెట్టి వేషమున బంధనగతునికి వత్స రాజునకు 

యాగంధరాయణ విరచిత మయినవా సవదత్తాహరణపూర్వుక  నిజదేశగను సూపొయ 

మును ని వేదింప వచ్చినవాండు. అతండు తెలివీనవింత పన్నాగమునకు వత్స రాజు అశ్చర్య 

పడుచుం డెను దానిని ఊ_న త్త వేపభాపా చేస్ట్రలకు విత పడుటగా ఆవ _క్టి) వచించినది" 

వి రాజు ఉ్షత్తుం డనుటలో 'కామో_న్గత్తుం డని గరూఢభావము. 

ల. నీపోలిక నున్నదిగావున్న వేషములో నీవే అనిపించు నని భా, 

4, (పీయదర్శిక వాసవద త్తకు పినతల్లికూంతురు గావున ఈపోలిక. తనపినల్లికూ(తు 

రని వాసవద త్తే యొటుయగదు. 

ఆర.._హంజే కంచణమాల్సే కీన ఉణ చిరాయది అజ్ఞ వీణా అరిఓ! 

కాళ్న.---భట్రిదారిఏ దిటో దెణ ఎక్కో_ ఉమ్మత్తో తస్సవఅణం సుణిఅ చి శ్తేణ 
ఛౌవిదో హసంతో చిట్టఇ. 

ఈర... ,వాంజే సుట్టు ఏదం భణీఅది-సరీసా సరిసేసు రజ్జంతి” త్తి, దువేవి ఎక్ట ఉమ్మక్తౌ, 
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ఫ్ర ల్స్ రాణ ర్ క క ౭2 హ్ న ఖ్ వ. స్ 

శ మస్తాభీ తాం వా య 

తవ్వా; తత్త్యయా నవత స్తి /సజ్జి 

యా '“ఘోసువత్యా స్థేయ మి తి. 

EE 

ఆర. ఆర్య, రు ద్యేవం లఘు 

: ఏణాణార్యం విసర్టయ. 

క ఇల్చ---ఏస. వత్స శాజం (పస 

యామి. [ఇతి నిప్కా9 నం, 

ఆర. 'కొజ్బానమా లే, ఉపన 

య మే ఘోపవతీమ్,యాన దస్యా 
స్తన} పరీనే. 

(కాష్వా.-వీణా మర్చయతి. ఆర..ఉఊ 

తృజ్లే వీణాం కృత్యా 3సారయతి. 

(తత; (పవిశతీ గృహాతవత్స రాజే 

పథ్యా మమోరమా,) 

మనో. ('స్వగతక్) చిరయతి 

మహారాజః. కిం న కథితం వస న 
కేన? అథవా దెవ్యా విభతికః య 
దీదానీ మాగచ్చే తదా రమణీ 

యం భవేత్, 

దర్శి తమ్మ 

నవారు నిన్ను ఆజ్ఞాపించినారు “చేస తప్పక 

మేము నీవీణావాదనమును వినవలయును, 

అందుకై నీవు తోమ్మిదితంతులుక ట్రినెషూస 

వతిని కొనిరావలయును అని, 

ఆర._అయ్యా, అ పైని వెంటనే వీళ్లా 

గురువును పంపు. 

కంచు_ఇ దె వత్స రాజును పం వెదసు' 

(అని నిష్క_మించును, 

అర. .కాష్వా నమాలా, నా (చేతి) కిమ్లు 

ఘాేష వతిని దానితంతులను పరీ టీం చెదను., 

(కాంన_ వీణ నిచ్చును. ఆర. వీణను 

ఒడిలో పెట్టుకొని తంతులను తుడుచును, 

(అంతట వత్స రాజు వేసము డాల్చినదై 

మమసోరమ (శ్ర వేళశించును.) 

ము మో... 'స్వగతము) తామసించుచు 

న్నాడు మహారాజు, చెప్పలే జేమో వసం 

తకుండు! ఒండె, ((పభువు) దేవికి వెజచు 

చున్నాండా! ఇప్పుడు వచ్చు నేని బాగు 

గా నుండును, 

1. "ఘోపవతి యని వత్స రాజువీణకో పేరు వీకాన్యూత్రమునకును జేరు. 
ల వీణాచార్యుండు వత్స రాజు, 

ఏ, సారయతి_“త్ర వనీ) మారాం నయన'సలి లే స్సారయిత్వా కథల్లో త్” మేసుః, 
ఆర,-_ అయ్య జఇ ఎన్యం లహు వీణాఆరిఅం విసజేపా. 

గ్ర అర. _కంచణమాతే, ఉవశేపీ-్రు ఘూేసవడిం జావ సే తందీఓ పరిశేమి. 
వు మమో.-. . .చిరఅది మహారాఓ, కిం ణ కహిదం వసంతవీణ? అహువా ేవీఏ 

ఫాఅవ + జల్ల చాణిం ఆఅశ్చే తదో రమణీజం భవే. 
య 



త్చృ తీ రూ. జః 

(శఠః ప్రవిశతి రాజూ, అవగుశ్జితశరీకో 

విదూషక శ్చ.) 

రాడా, ఈా 

సంతాపం (పథమం తథా న కురుతే 

రీశాంశు రె రన మ్స 

నిశ్యాసా గ్రపయ న్లజ[స మధు 

నై వో స్తై స్తథా నాధరమ్, 

సంప ల్యేన శునోన శూన్య మలసా 

న్యడ్డ్ "ని న పూర్వనత్_ 

దుఖం యాతి వమనోరభేమ తను 

తాం సంచి న మానే హ్యపి, 

వయస్య, సత్య మెవోక్తంవు 

నోరమయాయథా, *“పఏహా నుమ 

(వ్రీయసఖీ మహనరాజస్య దేవ్యా 

దర్భ్శనపథా దవీ రత్యు తే త దయం 

సనూగ మోపాయః: అద పరా తౌవ 

స రుదయనచరితం 

టకం దేవ్యాః వురతో న ర్జిత వ్యమ్, 

నావు: “నా 

గ 

(అంతట రాజును బురకావేసీకాని వి, 
దూపషకుండును, (ప్ర వేశింతురు) 

రాజాఆనారు చందదుండు ఇప్పటివజకు 

కాక వెట్టుచున్న వాండు అట్టు వెట్టుటను 

ఇప్రడే తొలిమాజు మాని నాయడు, ఇప్పటివణ 

కు చే(డులై కెంపు లేకుండే పెదవిని వాడించు 

చుండిన యూర్పులు అట్టు చేయుటను 
ఇప్పుడే మానినవి. ఇంతవణకు మనస్సునం 
దుండినకూన్యత యిప్పుడే వదలినది, ఇంత 

వణకు అంగములం దున్న యలసత యిప్పుడే 
పోయినది. కోరికలను తీలపోసికొనుమవూ తా 

ననే దుఃఖము సన్న గిల్లుచున్న ది, 

వయసా, 
మాట? ఏ మనంగా_4ఇటె ఈనానెచ్చెెలిని 

మహారాజాకంటిదారిలో నేనియు పడ 

నిజమేనా మసూరమ 

నీయక' దేవి కాచుచున్న ది. దానంజేసీ యిది 

సమాగమోపాయము: ఈ ర్మాత్రీ మేము ఉ 

దయనచరిత మను నాటకమును దేవి మోల 

నాడ వలసియున్నదిి అందు ఆరణ్యిక 

వాసవదత్తీయగున్సు నేనును వత్సరాజ 

మే శీతాంశు:ః తథా సంతాపం అద్యైవ (పథమం న కురుతే = నాకు చలి వెలు 

గు (చంద్రుండు) మునుపటివలె (== మునుపు కాంకచేసినవిధమున) కాక (చేయుట) ను 
ఇప్పుడె తొలినూజు మానినాండు, ఉష్టాః నిశ్వాసాః తథా అధు నైవ అజ్యస్రం అధరం 
న గ్గయ న్లి = వేడి యూర్పులు మునుపటివలె (మునుపు సంతతము వాడించినట్లు) 

ఇప్పు మ సతతముగా ఎెదవిని వ రు సంప్రత్యేవ మన; శూన్యం న = ఇప్పుడే మ 

నస్సు శూన్యత మానినద్కి అజ్ఞాని సూర్యవత్ అలసాని సూ == అవయములు 

మునుపటీవ లె (మునుపు అలసము _లెనట్లు) (ఇప్పుడ అల'సములు గావు, మునొరథేషు సంచి 
నమా నేషు అపి దుఃఖం తనుతాం యాతి = కోరికలను తలపోయుచున్న మ్మాతాననే 

- దుఖము సన్న గిల్లును (అవి తీఅనే తీటీనచో దుఃఖము ఏవుయిపోనవునో అని భా 

by అర్థాతర న్యా సాలంకారము, Xx కావ్య న ల గ్రలంకారధ్వనియు. 
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త త్రారణ్వికా వాసవదతా భవి 

ప్యతి, అహామవి వత్సతౌజణ త 

చ్చరితె నైవ సర్వం శిన్సతవ్యమ్. 

త దాగత్య స్వయ మేవ స్యాం భూ 

మికాం కు ర్యాణః సమాగ మోత్ప 

వ మనుభవతు.” ఇతి? 

విదా._యది మాం న (ప 

క్వేనీ, వపా మనోరమా తన వే 

హం భారయ స్త్ తిఫత్కి త దుపస 

ర్చ సయ మేవ పృచ్చ. 

రాజా. (మనోరమా ముపస్యత్య) 

మనోరమె, సత్య మిదం యద్వ 

స్పన్తకోఒ భిధత్తె 
మనో.___భర్తం, 

ద్ఞయ వై రాభరరై శాళ్యానమ్. 
[ఇ త్యాభరణా న్యజ్ఞాదవతార్య సమ 

ర్పయతి. రాజూ పరిదధాతి. 

విదూ.-ఏతే ఖలు రాజానః 'దొ 

సన్యా స్యువం న ర్త =! అహో 

కార్యస్య గురుక తా! 

తా కనా 
ప కాలః పరిహాసస్య. నిభృ తెన 

సత్యమ్; ము 

నయ్యొదన్వు అకని చరికయను బట్టియే సర్వ 
మును “నేర్య్వవలను; కావున ఆయన శా 

"నే వచ్చి తన వేసమును "నెజ వేర్చి సమా 

మూత్సేవము ననుభవించుంగావుత్క,” అని! 

నిదూ. _'నామాటయందు నమ్మకము 

లేదేన్సి ఇదె మనోరమ నీ వేషము దాల్చి 

యున్నది దగ్గజకు పోయి నీవే అడుగ! 

రాజు...__(చనోరమకడకుం జని) మ 

నసూరమ్మా నిజమే వసంతకుండు చెప్పునది! 

మనో. దేవ్యా నిజము. ఈ తొడన్చల 

తో జేవామును అలంకరించు కొము, 

[అని నగలను (తను యొడలినుండి శ్రీని. 

యిచ్చును. రాజు ధరించును, 

విదూ....ఈ రాజులు దాసీచేత సయి 

ము ఇట్లు ఆడింప( బడుచున్నారు! ఆహా! 

కార్య గ "రవము! 

రాజు, (నమ SE ఇదీ 

కాదోయి సమయము ఎగతాలికి. రహస్య 

పిదూ.-._-జఇమంణప త్రిఆఅస్పి ఏసా మణోరమా తుపహా వేసం ధారఅంతీ Es 
ఇ తా ఉపసప్పీఅ సఅం ఎవ్వ పుచ్చ. 

మనో, --భట్టా సచ్చం. మండల ఏడేహీం ఆహరణేపాం అప్పాణం.. * 
పిదూ,-_- ఏదే కు శాఆణ్లో గానీఏ వి ఎవ్వం ణచంతి! అహో కజన (గ థి బి జ్ర న ర. 



తృ సీ యోా౭_ జ్క_ః 

చితశాలాం (పవిశ్య మనోరమ 

als స హాస్తన్నృ త్వం పశ్యతా 

నీయళామ్. 
| | విదూ,---అట్లు చేయును. 

అర,.'కొతానమా లే, తిప్టతు 

వీణా, (పమ్యామి తావ త్కి_ మనవి, 

రాజా.-శ్చణోమి తావత్ , క 

శమైోా౭._య ముద్దేశో వర్తత ఇతి. 

[ఇ త్యవహీతేః శృణోతి. 

కాబ్బు----పృచ్చతు భర 

దారికొ, 

ఆర.__-సత్య నున తాత ఏవం 

యె? యళ నా FE యథా యది 

సీణాం (నాదయక౯ అపహారతి, 

మాం నత్సరాజః, అనశ్యం ముఖ్బా 

మ్” తి, 

2 రొడా.--( ప్రవిశ్య పటా కే 
క 
— క ren 
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ముగా చితశాలకుం బోయి మనోరమ 

తోం గరాడ మాయాటను చూచుచు 

నుండుము. 

[విదూ._ తథా కరోతి, 

ఆర._కాం చనమాలా, వీణను ఉండనీ, 

ఒకానొకటి యడిగదను. 

రాజు,...-వినియెద(గాక, సందర్భము 

ఏదిగా నున్న దో అని, 

[అని అక్కొ.అగా వినును, 

కాంచ..._ అడుగుము భర్హదారికా, 

ఆర._నిజముగానే నాయన యిట్లు 

శెచప్పెనా! ఏ మకా. వీణను వాయిం 

పించుచు వత్స ర"జు నన్ను (చండమసహానే 

నుని) మెప్పించినయెడల, తప్పక విడి వెద 
ను అని, 

రాదా. (పటా తేపంబునం (బ్రవేశిం 

'సహగ ౦ వస్తా చై (గన్గిం బగా) చి, సంతసముతో వలువయంచున ముడి 
స స తా. మ స ర 
1. చండమహాో సేనుని యఖప్రాయమున“వాదయక ” ణిచ్చుమోంద ణిచ్చు, (వాసవ 

దశ్తచేత) వాయింసించుచు అని యర్థము. “మేము మెచ్చు. నట్లుగా నీచేత వర్సరాజు 
వీశవాయింపీంవెనేని అతనిని చెజనుండి విడుదల చేసెదను అనుట, 

2 సైచండమహాో నే సభాక్యమునకో వత్స'రాజు ఇట్లు అంటి రమ్యా క ల్ఫెర్ పలు 
Fre tmt Tete లా నకుతా అవాయు TTI REET TTT TTY TaD తడ) మ వరమున 

కాల్బ.పుచ్ళదు భట్ర్దారిఆ, 

న. 

ఆర.._కంచణమా శే, చిక్టదు వీణా, పుచ్చిస్సం దావ కింవి, 
అ భయాల లు 00 దంల కతా లరా కదారా! లా వాకా. 

ఆర. = సచ్చం ఎవ్వ తాదో ఎవ్యం మంకేది? జహా జఇ వీణం వాదఅంతో అవ 

హరది మం వచ్చ రాఓ, అవస్సం ముంచెమి శ్రి. 

10 
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యూ 

ఏన పం స్పందెసాః 2 

సపఠజనం (పదో్యోతం 

విస్మయ ముపసనియ నాదయకా 

ఫఏెళ్రామ్ 

యదర్శి కా 

వైచి) సరియె ఇది. సందేవా మేమి? 

(పద్యోతునికిని 

ఆశ్చర్యము పుట్టించి, వీణను వాయించుచ్చు. 

అతనిపరిజనములక్షను - 

సన దత్తా ముచిరాత్ నమ్ముచు న్నాను. 

Eh మహా వుపహారా మోతి. 
ఫీ 
యతః "నువిహితం సర్వం ఎ ట్లను యాగంధరాయణు(డు సకల 

కును-'వీణను వాయించుచచు వత్స రాజు వాసవద ల్తను కొనిపోయినయొడల అమె నతవికి 

పటా కేపము_ తెర చేయమి; పాత్ర ప్రవేశమునకు తెర వేయుటయు 
సం భాంత ప్రవేశమునకు తెరచేయనిాయు నియతములు, వస్తాంతమున ముడివే 

యుట (పతిజ్ఞాసూ సనా ముం 

వద లెచను) అని, 

ఇదిమొదలుగా రాజుయొక్క కొన్ని భాషితములను రజా ఉజ్జయినిలో వాసవదత్తా 

కాంచనమాలలకడకే యేంగుచ్లు పలికినను వారు వినలేదు, వారిఫా “పి తములను మ్యూత్రమ 

"రాజు వినుచునే యుంజెను.వాసవద శండుపాటలు వీణమో (ద పాడీనయనంతరము వ వత్స 

రాజు తటాలున ఆమెను సమోవీంచి ఆసంగీతమును పొగడందొడంగువజకు ఆయనను .. 

వారు చూడలేదు. అతండక్కాడనుండుట నెటుంగరు, అపుడు చూచినవెంటనే వాసవ _ 

దత్త లేచి యాతనికిం |బ్రణమిల్లీనది. ఇట్లుని రాయగల గ్రంథమువలన తేటపడును, వత్స రాజు 
“యది వీణా మి త్యాదివాక్యమును (౧) వా'సవద త్రే పలుక లగా విన్నా డా? (౧9) కంచు! 

అమెతో చెప్పిన. ఆమాటను ఆయనతోను వెప్పినాండా+ (3) వత్సరా జనుకొన్న మాట 
వారు Ma కాక తాళీయముగా ఒండొకటినో సరిపోయినవా?, (౨)వ 

పక్షము సరిగా నుండు నని తోంచెడిని, కంచుకి “వత్స రాజును పం పెదను' అని చెప్పిపోవు ' 

టయే ౫నుకము. 

శీ. సపరి,. శ = పరిజనసమేతుని (పద్యో తుని (మన మింతే కాచియున్న ను 

ఎట్లు తప్పించుకొనిపోయినాండురా యీవత్స రాజు! వాసవద త్తీను సైతేము హరించి! యని) 
ఆశ్చర్యము పొందించివీణాం వాదయకా(వాసవదతా సమేతముగా ఏను మింద కూర్పుం 
డి నినోదముగా) వీణ వాయించుచ అవామ్ అచిరాత్ వాసవదత్తామ్ అపసపారామి ఇతి 

పశ్య్యామి= నేను ఇంక కొంచెముసేపటికి వాసవద త్రను (తండ్రియనుమమతి శేకండు అత .. 
నిని మ. కొనిపోయెదను అని చూచుచున్నాను. 

వక్ర న క థిలంకారము, “వకో కః శేషకాకుభ్యా క (పకల్పనమ్. 3 

వాసవదత్శను త్వరలో అపహారించెద నని 
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వాన----(నవా సోతాౌయ) జయ 
"రి 

'రాజూ.---(న్వగతమ్్ కథమ్; (ప 

త్యభిజ్ఞాత ౬. స్తీ దెవ్వా. 

సొంకృ:--అల వులం సంభ 

నుణ సేవ్ణేయక మేతత్ , 

gh aL ప ఇతి, సాధు! వునోర 

శోభనం న శ్లితమ్, 

రాజా. (సహార నూత గతవ్ం) ప 
= 

వృిషోజ_ని దాని ముచ్చ ఏనిత్” జసు 

sol jee స్ట్ 

ఏన శారితా CIR సి ల రృనో రమయా., 

పరే, 

తాపం తే న్నయనోత్సనాస్పద 

ముదర 

వ స్స ఏ ఏ చోజ జ్వల 

మును చక్కలూా ఏర్పటిచి యున్నాండు 

వా'న,---(తటాలున లేచి) జయము 

ఆర్య పుత్ర నిక్, 

bs ఇంక నెట్లు? 

"దేవి నన్ను తెలిసికొన చే 

సాంక్ళ.--- ఏల తొటుపాటు! ఆట 

(యే గదా) యిది, 

వాస, ( వెడనవ్వు నవ్వుచు హర్చుం 

డి) ఏమి! మమోరమరయే గడా యిది. 

ఆక్య పత్తు) డే అని "నే ననుకొంటిని. బీ 

మనోరమా, బళి! చక్కగా ఆడితీవి. 

రాజు, _(సంతోస ముతో, తనలో) 

ఇప్పుడు నాదిగులు తీటీనది, 

'సాంకృ.--... రాజకుమారీ, మనోరమ 

(యీ) (భ్రాంతిని కలిగించుట యు క్తమే. 

కనుము. 

"నే తానందాధారభూత నుయిన యీ 

రూపము వత్చరాజురూప మే, "వెలు(గొం 

దుచున్న యావేషము ఆయన వేష మే, 

1. యాగంధరాయణుని సన్నాగమును ఇప్పడే గాజు వసంతకునివలన విని నని 

వూర్యోకోన, తృదర్శన (ప్రస్తావముచే నూహ్యము. 

లి నయన ఉత్సవ ఆస్పదకొ ఇదం రూపం తేల్ క్ ఏవం =కన్నల సండువునకు ఆధారమైన 

వాసం are ,జేదు అజజ a 
Es 

ee FE 1 లాకాలతాలల ఆల ఆజం! 

వాస. ,.కపాం మణోగమా ఏసా 1 మఏ ఉణ జాణిధం అయ్యనర్తో స 

శ్ర సాహు | చమణోగ మే, సాహు ! సోవాణం ఇచ్చిదం ! 
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సావు _త్తద్విరదో-చితా గతి రియం, 

ప స 
లీలా సెన్క స వవ సాన్షజలద 

[పోదానుకారీ స్వ న్కు 

సాహా ద్దర్శిత ఏహ న కుళలయా 

వ ల్పెళ ఏ వానయా. 

' నాస__హకౌ  ఏసీవరిశ్కే 
© ణ 

శాహాం వీణాం 
|| టె బద నార్యవు సే z ద్ శీలి 

ధివ్షీత్మా త్ర దస కురు నీలోత్పల 

దామ్నా నిగళమ్. 

[ఇతి కిరసోఒపనీయ  నీలోత్సలదా 
మార్చయతి, ఇన్టీవరికా తథా 
కృత్వా, పున స్త థె వేపళతీ, 

మదపు కును (గు నడకవంటియిీ నడక ఆర్య 
ననడక యే మిక్కిలి పౌ మయినయీ 
గాంభీర్యము ఆయనదే (ఈ) విలాసము 
అతనిదే నీటితో నిండియున్న మేఘన 
యొక్క. యుబుమువంటి (యో) ఎలుంగ 
(న్ఫ్రు ఆయనయెలుంగ్కే ేర్చరి యీమనో 
రమ మనకు సామోౌత్తుగా వత్స రాజు 
చూావీనది, 

వాసుని ఇందీవరిక్యా సంకిళ్లలశ 

నుండి ఆర్య పుక్తు9ండు నాకు వీణ "నేర్పినాం 
డు, కాన నితనికి నల్లగలువదండతో సంకిళ్లు 

చేయుము. 

[అని తలనుండి తీసి నల్ల గలువలదండను 

ఇచ్చును. ఇందీవరిక అట్టుచేసీ వెండియ 
మునుపటివ టనే కూర్చు ండును, 

యీోరూపము అ దే (వత్స రాజుద్సే డాజ్జ §Ys చేషఃన ఏవ=(పకాశమానమయిన (అబా 
వేషము అదే (వత్సరాజుదే, మ _క్ల ద్విరద ఉచితా ఇయం గతిః సా ఏవ = మదించి 
న యేనుంగునకు తేగినదైన యీ నడక అది యే (అతనినడక యే, అతి ఊర్జితం సత్త్వం తత్ (ఏవ) =మిక్కి_లిప్రౌఢమయిన గాంభీర్యము అది (రే), లీలా సౌ వవ=విలాసమ 
అడే సాన్ట) జలద (హాద అను కారీ స్వనః 
యొక్క. ధ్వనిని బోలుచున్న కంకధ్యని (యు) 
వ ల్ఫేళ; ఏవచ ఏష 

స ఏవ=(నీటితో) నిండియున్న మేసుము 
అది యే కశలయా అనయా సాక్షాక్ 

నః దర్శితః = జాణయయిన యీానునోరమచే కేవలము వత రా చేవ 
తయడు మనకు చూపంబడినాయడ్ర ( వేషము చేతను ఆట చేతను సాతొద్వర్స రాజే అనిపించి 
న దని భా 

కారము. 

ద్వా రజా యస్య సః ది్టరదః. * పదార్థవృ్తి నిదర్శనాలం 

1. తేలలోనిపూదండను పాదముల నర్పించుటభ' క్రి శృంగారములను సూచించు 
చున్నది. 

దువుగా పరిమళించుచు ఉండుటకు, 

నల్ల(గలువల్బదండ---ఇనుపసంకిలివ లె నల్లగా నుండుటకు, కలువలు మృ 
పువ్వులసంకిలి అభయంక రముగానుంటకు. 

వాస..--హాంజే ఇందీవరిప, బృన్టేణ అయ్యను తేజ అవాం వీణం స్టావిద్యా తా సే క రేసీ ణీళుప్పళదామవీణ జీఅళం, 
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ఆర, కాజ్బనమాలే, కధ 

య కథయ నను సత్య మే ఆదం 

మన యపతె తాతః_యది వీ 

జాం నాదయకా అపహారతి మాం 
( 

నత్సశాజః, తత్రో౭_అవశ్యం ము 

షా మోతి! 

 -"కాజ్బు-ాభ ర్త పదాల స 

త్య మేన. తథా కురు యథా వ 

త్సరాజస్య అవశ్యం బహువుతా 

భవిష్యసి. 

2 రాజానిహ్నాదిత మేవ కా 

ఇననాలయా య దస్యాభ “రాల 

వీతవ్వమ్. 

జూసు ద్యేవం త దాదచేణ 

వొాదయివ్యూమి. [గాయ స్ వాదయతి. 

ఆర, కాంచనమాల్యా చెప్పము చె 

ప్వుమ్సు మటీ నిజముగా మానాయన ఈ 

మాట చెప్పెనా “వీణ వాయింపీంచుచు న 

న్ను వత్సరాజు అపహరించు నేని అంతట 

తప్పక విడుతు నని? 

కాంచ.---ఛ_ర్హృ దారిక్సా నిజమే, నీ 

వును ఎట్టు చేసిన వత్స రాజు నిన్ను మెచ్చు 

కొనుసూ అట్టు చేయుము, 

'రాజు---మేము చెప్పవలసిన దానిని 

"కాంచనమాల సంజనా చెలకిెల్సినది, 

వాస.--ఆపతుమున అక్య_అతో వా 

యించెదను. [పొడుచు వాయించును. 

1, 2. కాంచనమాల వాసవద తను వత్సేరాజు మెచ్చు నట్టు చేయు మనలానే 

వత్సరాజు తాం జెప్పవలసీనమాటను కాంచనమాలయే చెప్పిన దనుటయందు-తే నతో ఆ 

రాత్రి పలాయనము కావలసిన దని తాను వాసవద త్తను అడుగంబోవుచున్నాండు గా 

వున్న అ ట్లడిగినప్పుడు రా ననక కూడ వచ్చునట్లు వాసవదత్తను కాంచనమాలావా 

క్యము దిట్టపటిచిన వని = భః 

రాజహంస = రాయంచ. (హాంసవంటివత్సరాజ్రు సున బన్ధన సంరుద్లహ్ = 

"మేఘముల యావరణముచే ఆ కాంతేమయిన (దృఢమయిన చెజిచేత అడ్డగింపంబడిన్సు గ 

ఆర. _కంచణమాేే, కెహెాహీ కహేహి ; ణం సచ్చం ఎవ్వ ఇదం మం'జేది 

తాదో: జఇ వీణం వాదఅంతో అవహేది నుం వచ్చరాఓ, తదో అవస్సం బంధణాదో 

ముంచెమి” ర 

' కాజ్బు--ా-సచ్చం ఎవ్య. తహ కశేహీ జవా వచ్చ రాఅస్స అవస్సం పహువమదడా. 

పోోహిసి, 

ఆర, జల్ల ఎవ్వం తా ఆదనే* వాదఇస్సం, 
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ఘనబస్థనసంరుద్ధం 

గగనం ద లహ మానసం 'నేతుమ్ 

అభిలపతి 'రాజహంసో 

దయితెం గృహీత్వా ఆక్షనో 

వసతిమ్. 

[విదూ. ని చాం నాటయతి, 

మనో.___(హాస్తేన చాలయ న్షీ న 

సనక, పశ్య మ్మేవీయసఖీ నృత్యతి. 

సమరయ సలోపషకో) దాస్యాః 

నుత, త్వ మవి న దదాసి మే స్వవి 

తుమ్ యతః (పభృతి | పియనయ 

యదర్శి కో 

రాజహంస మేఘముల సేర్పుచే ఆ, 

(కాంతమయిన యాక 'సముం గాంచినదై (త 

న) (ప్రియను తోడ్కొని తన నివాసమయిన 

మానససరస్సును చేర్చుటకు కోరు చున్నది. 

[విదూ. న్నిద నఫినయించును, 

మనో... (చేతితోకద లించుచు) వసంతకా, 

చూడు చూడు నా నా నెచ్చెలి ఆడుచున్న ది, 

విదూ.(క పముతో)లంజే కూంతు ర్మానీవ్ర 

సయితము నన్ను న్నిద్ర పోనీయవా? ఎప్పుడు 

తోొలిమాటు (పీయవయస్యు (డు ఆరణ్యెకను 

చూచినాండో అప్పటినుండి అతనితోలయసా 

ల ల్ లట C డ నాకు (ను) రేయుంబవలు నిద్రలేదు. "కా తి తేన సహా మయా దిహార్మాతం 

న బయటి శేంి ని, దించెదను. నిదా జ వున బ (శి ని ది 
ల; తత్ నిహ్క-/మ్య 

స్వవ్బ్యామ్. (ఇతి నిష్కు.)మ్య శేతే, 

గనం దృష్ట్వా ఆకాశమును (ఆకాశమువ లె అతివిశాల్వమెన ఉజ్జయినిన్ని చూచి ఆ _త్మ్నః 

వయితాం గృహీత్వా = (తన) (ప్రియను (హాంసిన్సి వాసవద తను త కల ఆత్తనః 

వసతిం మానసం చేతుమ్ అభిలప,తి=తేన నివాసమయిన మానససరస్సును (సౌభాగ్యమం 

దు పాపని ససరస్సువంటి దైనకౌ శాంబిని) చేర్చుటకు కోరయచున్నది (కోరుచున్నాడు). 

ఎచ్చోట మేఘోాదయ మగునో అచ్చోటు వదలి హంసలు మానససరన్సున శేం 
గుటు (ప్రసిభ్ధము. 

ఆదరము 

[అని చెలిశేశి పరుండును, 

రాజహంసలు ముక్కును పొదములును ఎజ్జగానుండు తెల్లపకులు, 

స్పష్టము. * సారూప్యనిబన్ట నాప్రస్తతప్రళంసాలంకారము. 

ఘుణబంభణాసంరుద్షం | గఅణం దట్టూణ నూణసనం సోదుం 
అహీల'సబఇ రాఅహాంనో | Pe "ఘెత్తూణ అప్పణో వసలం. 

మనసూ... .వసంతఅ ెక్షపెక్ట, మె  పిఆసహీ ణచ్చ ఇ. 

ర. .దాసీఏనుజే తుమం ఏ ణ దేసి మే సువిదుం? మమ జదో పహాుది 
వీఆవఅసే స్స ఆరణి ఆ దిట్ట తదో పహుది తేణ సహా మవ దివార త్తం ణిద్దా ౯ లర 
తా ణిక్కమిఅ సువిస్సం. ॥ 
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ఆర. (పున నగాయతి.) ఆర_(మజల పాడును.) 

" అభినవరాగవీపా తుెదకిొమ [కించయినమదనుని యాల 
మధుకరికా నామేేన కామేన మున [కొ త్రవలపుచేత గాంటంబడ్నడై తనక 

చలీ Ue యుచు నా న్నది. ద్రష్టుం (వీయదర్శనం దయితమ్, యిరి 

స నరా (శుత్వా సనా సోక రాజు.-_.(విని తటాలున దరిసి) బలీ! 

సత్య) సాధు! గోరు సాధు! రాజకుమార్సీ బలి! ఆహో పాట! అహా వాద్య 

అెసూరా గ్త మహో వాది తమ్! ము! అమె agri 

తథా ప 

వ్య క్తి ర్వ రజ నధాతునా దశ ఈపాటయందు పదివిధముల  వ్యంజన 

విభేనా ష్య త్ర ల స్టైమునా, ధాతువులచేతను వ్యక్తి కలిగినది. ద్రుతము 

1. మధుకరికా వామశేన కామేన అఖినవ రాగ &పా (సతీ) = లేంటివెంటి కటి 
లుండయిన మదనునిచే [కొత్త వలపుతో ెట్టంబడినద్రై (ప్రియ దర్శనం దయితం (ద్రహ్రాం 
(ప్రాస్థయమానా ఉ త్తామ్యతి = కంటివిందుగా తోంచువాండైన (ప్రియుని (తనమగ తేంటి 

నిచూడ చేండుచు బడల్పడుచున్న ది. వాసవద త్త కటటిలాత్తుండు వముదను6 డిడినయీ 

వత్స రాజుమో దివలప్రుచే ((పేరింపంబడినదై వత్స రాజును చే త్రోత్సవముగా( -గాంచుటకు 

కోరినదై ఆయన ఇంకను రామికి ఆయాసపడుచయున్నద్వి అనిగూణ ఫా,  వామశేన... 
అమెకు విరహాయాసము కలిగించును గాన, అభినవ అనురాగము (పాంగిల్లివో 
విరహము ఓర్భశక్యము గావున, ఈవిరవాము ఓర్వరాని దని ఈవి శేషణము సూచించు 
న్నది. ఊకౌమ్యతి- ఎంతే సేపటిని రానందులకు. శ సౌరూప్యనిబంధనా[ ప్రస్తు 

తే పశంసాలంకారము.ఈరెండుపాటలకు ఈ పస్తు తార్భములను వాసవద త్రే ఈ ద్దేశించినదా! 

ఉద్దెశించినది, తన్నుం దోడొ్క ని చెజనుండి సలాయన మగుటకు అతనికోర్కియని ఆమె 

క్రీ తేలిసియున్న ది. 

2. ఈ మెప్పు వాసవద త్త సంగీతమునశే గాక ఆరణ్యిక సంగీతమునకును అగ్డ మే; 

ఆరణ్యిక యు -ఈ సంవత్సర మెల్ల 'సంగీతాదివిద్యలయందు శిక్సీత గావున వాసపదళత్తా 

సంగీత స్తుతిమిష మున రాజు ఆరణ్యికాసంగీతమును పొగడుచున్నా (డు. 

నాఆ 

చూ 

అహిణవ రాఅక్టిక్తై | మహుఅరిఆ వానముఏణ కామేణ 

ఊఉ తమఇ పతంతీ దటుం పీఅదంసణం దఇఅం. 
ny 1 @ 
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విస్పహో |దుత మధ్య లమ్బిత 

పరిచ్చిన్న (స్ర్రైధాఒయం లయః, 
గోవుచ్చ_పముఖాః [కమేణ 

యతయ స్తే సో౭_వీ సరపొదితొ క 

తతో ఘానుగతా EIN వాద్య 

విధయ స్ప్వ్యు ప యో దర్భితాః, 

ఆర _(వీణాం పరిత్యజ్య ఆసనా 

దుక్టైాయ రాజానం సాఫిలాషం పశ్య నీ) 

ఉపాధ్యాయ, (పణవూమి., 

1 
ల్ గ్రా (సనీ తమ్ య దహ 

జాలీ 

మిచ్చామి త తే భూయాత్, 

కౌతా. (ఆరణ్య కాయా ఆస 

నం నిర్చశ్య్ర) ఇహా వోపవిశ తూఫా 
ఛ్యాయః, 

యదర్శి కా, 

మధ్యము విలంవితము నని ము_తెఅంగుల భిన్న 

"మెయుండునీ లయ గోష్ట 

చృము లోేనగు మూండుయతులును (క్రమము 

స్పస్థ పడినది 

గా చూప(బడినవి; తత్వము ఓఘుము అన్న 

గతము నను వాదన(పకారములు మూండ్తున్న 
నక్కలా చూపంబడినవి. 

ఆర. (వీణను వదలి అసనమునుండి 

"లేచి రాజాను కోర్కి_తో కనుచు) ఒజ్ఞా 

రాజు, (నవ్ర్యుచు) ఏది చేను కోరు 

చున్నా మో అది నీ కగునుగాక,. 

కాంచ. ఆరణ్య కయొక్కొ_ ఆసనము 

ను చూపి ఆపాధ్యాయులవారు ఇటే 

కూర్పు ంగవలయు, 

వ్య_క్తిః = గానరసస్మ్ఫూ ర్తి 3 ధాతువులు (ప్రహారవి శేపస్థ స్వరములు ; అందు 
వ్యంజనధాతువులు అంగు భేదమ్మాతముచే నేర్పడునవి; అవి పది తెగులు, లయ యన 
గా (కియానంతేరవి శా న్లి; దుతీము శీఖ్రుతమముు దానికి ద్విగుణము మధ్యమము, 
దానికి ద్యిగోణము విలంబము యతి యనలాం (పవృ త్తినియమము, యతులు సము, 
(సోతోగత, గోప్రుచ్చ అని ముత్తెజంగులు; తత్వము ఓఘుము అనుగతము అనునవి 
గీ తానుగమయిన వాద్యమునం భోదములు  లయాదికమును వ్య_క్షపటుచుచు గీతమిళిత 
మయిన వాద్యము తత్వము; కించిద్దీతానుకరణముచే అనుగతము; నిర _నరపాణిఘాతము 
తములచే సముదాయానుకారితము మీము. 

1. నాతోణరాడ పలాయితీవై వచ్చి నాకు పట్టపుదేవి వగుదువు గాక యని భా, 
(మొక్కి నవారికోర్కి_ తీజు నట్లు ఆశీర్వదించుట న్యాయ్య మై యుండ ఆశీర్వదించువారి 
కోరిక తీటునట్లు ఆశీర్వదించుట వింత గావున అందుకై స్మితము. 

ఆల, é + ఆవజ్ట్యాల్క పణమామి. 

కాష్వా =... ఇవా ఎవ్వు ఉవవిసదు ఉవజ్ఞ్యాపీ. 
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రాజూ.---(ఉపవిశ్య) రాజపు 

శ్వేదానీ ముపవిశతు ? 

కాల్ల. (సస్మీతక్) ఇడానీ 

మేవ భర్త చారికా విద్యాగుణ 

పరితోమీతా యుష్తాఖిం త దర 
2 వా 

శే నెపొ ఉపాధ్యాయపీరికామ్. 

' రాజా డపనిశ త్య jes 
అగజ. DN న్నా వ్ర య న. ర తనరు నై 

5 యతౌమ్.[ఆక. కాజు - లాం పశ్యతి. 

కాణ్వ. — (సన్మీతమ్స్భ ర్త 

దారిక్కే ఉపవిశ కోఒతదోపః ( 

శిష్యావి శేపః ఖలు త్వమ్, 

(ఆర. సలజ్జ ముపవిశచి, 

ఈాస.(సలజ్ఞమ్) భగవత్ళా 

అధికం కల్పితం కావ్యమ్. ను ల 

హం త సీ౯ కాలే వకాసనే ఆర్య 
ప. 

వుత్తెణ స హోపవిష్టా. 

"రాజూ ---రాజవు త్తి), ఫునః 

(శోతు సా మాద ఏజ్రామ్, 

రాజు. (కూర్చుండి ఇాజకోనూరి 

యిప్రు డెటం గూర్చుండవలయును, + 

కాంచ..--(నవ్వుచు) ఇపుడే భృ 

దారికను మోరు విద్యాగుణముంబట్ట మెచ్చు 
రి 

కొంటికి. కావున ఈమె ఉపాధ్యాయుల 

వారిపీకమునకు తగిన టే, 

రాజు..._కూర్పుండునుగాక్క ఈసుం 

దరి అగ్థాసనమునకు తగినజే; రాజకుమారీ, 

కూర్పుండుము.[ ఆగ.కాంచనమాల౦ గనును. 

కాం-చ---(నవ్వుచ్చు భర్త ఎ నారిక్కా 

కూర్చుండుమ్యు ఏమి యిందులో దోసము! 

శిష్యూవి శేసమవు గదా నీవు, 

(ఆర, సలజ్జముగా కూర్చు ండును. 

వాస.(లజ్ఞతో) భగవతీ, కావ్యము 

ఎక్కువగా కల్పింపంబడినది. ఆసమయము 

లో "నేను ఆర్యపుత్తునితో ఏకాసనమునం 

గూర్పుండ న లేదు. 

రాజు, రాజక్షమారీ, “వెండియు వినం 

గోరికగా నున్నది. వాయింపుము వీణను. 

1. నాసీంహాసనమందు న. కరు రాలు నాతో గూడ  నేకసింహాననా 

సీనమై నారాజ్యమునకు పట్టాభిషేకము పొంద(దగినద్సి అని గూథాఖిప్రాయము. 
న న. 

నళ నప స క సాం టాం 5. 
కాబ్బు----. . దాణిం ఎవ్వ ఛట్టిదారిఆ విజ్ఞాగుణపరితో సిదా తున్లైహీం ; 

తా అరుహీది ఎవ్వ ఏసా ఉవజ్తాఅపీఠిఆఏ. 

కాబా... . .భట్టిదారిఏ, ఉఊవవిస. కో. ఎళ్ళ దోసో? సిస్సవిసెసా స్ట తుమం, 

వాస.__...ఛభ అవదీఏ, అహిఅం కప్పిదం కవరు అనాం తేస్సిం కాలే 

ఎక్కా అయ్యడా రీ సహ ఉవవిట్టా. 
అటో 1/1 
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ఆర (స స్లికకు 'కాఖ్బనమా 
లే, చిరం ఖలు మమ వాదయన్నాః 
పరిశ మో జాతః. ఇదానీం నిస్పప 

న్యడ్షై ని. 
తుమ. 

తన్న కకక వాదయి 

త 
Fes భ్ రృదారికా కపోల 

తల బద్ద స్వెదకణజాల'కా. ప జ్యా 

నై షే అ గహానస్తా, తత్ స 

మాశస్తా భవతు ముహూ రృమ్. 

TE నూ కాజ్వానమా లే, 

యు క్ష మభిహితమ్, 

[హస్తే (గహీతు మిచ్చతి. 

[ఆరం హెస్తమ మపసారయలి, 

వాస (సాసూయమ్) భగవతి, 

అధికం తయా కృతమ్. న ఖ 

ల్వహం కాజ్బనమాలాశకాన్వేన 

వఖ్బయితవ్యా, 

సాంకృృ----(వివాస్య) ఆయుష్య 
తి, ఈద్భశే మేవ కావ్యం భవిష్యతి. 

ఆర. (సతోషమివి అపేహి 

ఆరం, 

గములు డోస్ స్పియున్న వి, 

..కంచణమా శే చిరం కు మమ వాదఅంతీఏ పరిస్పమో జాదో! దాణిం 

యదర్శికా 

ఆర, _--(చిలునవ్వుతో) క 

ల్యా ణాలసేపటినుండ్ వాయించుచున్న ౦దు 

న నాకు అలంత గా నున్నది. ఇప్పుడునాయం 

కనుక వాయిం 

చుటకు శ కురాలను గాను, 

కాంచ. ఊఉ పాధ్యాయ,మిక్కి_లిడస్సీ 

నది భ_ర్హచదారిక, చెక్కిళ్ళమింద [కొంచె 

మరు మొస్తలవ లె బొట్లు కట్టియున్న ది; 

మాడు ఈమెముంజేతులు వణంకుచున్న వి, 

కనుక ఇంచుక సేపు అలపఫు తీర్చుకోనిమ్మ, 

రాజు--ాకాంచననవూల్తా సరిగా చె 

ప్పితివి, 

[చెయి పట్టుకొనం బోవును, 
ఆర. చేయి నెనుకకు తీ సికొనును, 

వాస.---(అసూయతో) భగవతీ, నీవు 

ఎక్కువ రచించితివి. కాంచనమాలయొక్క 

కావ్యముతో నన్ను వంచింప వలనుపడదు, 

సాంక్ళృ.---(నవ్వి) ఆయుస్మతీ, కావ్య 

మనలా ఇట్టిదిగా సే యుండును. 

ఆర.(కేసముతో నుంబోలె) పో 
లా 

జీసహోఇ్షం అంగాఇం ; తౌ ణ 'సక్కు_ణోమి వాదిదుమ్. 

వెక్ట సే సే వేవంతి జగ ల తె 'సనుస్సళ్ణౌ 

వాసా, కి 

వంచఇదవ్వా. 

క్ఖ్బుం అకాల సుట్టు పరిస్పంఆా భట్టి దారిఆ కవో లదలబద్ధ సే సెదకణజాలని, 

చౌ సరోద్ ముహు త్రఅం, 

.భఅవద్సి అపొఅం తుఏ కిదం, ణి క్ట అపాం కంచణమాలాక వ్వేణ | 



తృ తీ తె యో౭. జ్క_ సరి 

వావ్ కాఖ్బనమా వ అలుము న మటు 

హుమతాని, 

కాణి —(సస్తితమ్) య ద్య 

న బహువుతా, తద 

[ఇతి నిప్కా_9) నా, 

ఆర-(ససంభ్రమక్) 'కాజ్బున 

మాలే, తిష్ట, అయ మస్య సమర్పి 

తో ఆల గహానస్తు, 
వాల 

హూం తిష నీ 
థి ౨ 

హాం గయా 

“రాజూ...-(ఆరణ్యికాయా హా స్తం 

గృహీత్వా) 

సదో్యోఒ వశ్యాయ బీన్లు 

వ్వతిక రశిశిరః 
ల 

0 భవేత్ పద్యకోతో £ 

ప్రోదిత్వం నాస్య మన్యే 

సహజ మిదముష 

స్యేవ పతాతపస్య , 

(నాచెతిలోని యీవస్తువ్రు, సద్యః అవశ్యాయ బిస్టు వ్యతికర 

అప్పుడే మంచు బొట్ల సంబంధముచేత చల్లనయిన తామర మొ 

సహజమ్ ఫ్లోదిత్వమ్ ఊపసి ఏవ పీత ఆతపస్య అస్య న మన్యే = అగునా ఏమి 

కాంననమాలా వో నాకు సమ్మతవు “గావు, 

కాం-చచ.._-(చిజునవ్వుతో) చేను తాం 

డిన సమ్మతి గాజేని షపోయెదను, 

(అని నిష్కు_)మించును, 

అగ. (త త్తరపాటుతో) కాంచనమా 

లా పోకుపోకు, ఇదె యీయనకు ఇచ్చితిని 

ముంచేతిని, 

రాజు. (ఆకణ్వ్యికచేతిని కైకొని) 

(నాచేతిలోని) యిది మంచుబొట్లు 

ఇప్పుడే కూడుటచేత చలువ చల్లుచుస్న 

తామరమొగ్గ యగునా యేమి * నెసర్షిక 

మైన యీ యాస్లాదకరత్యము వేకువనే 

ఎండం (గావున దెన తామర మొగడకు ఉం 

డదని తలంచెదను. మలి ఇట్టు మంచుమొ 

శిశిర పద 
see 

ల్ని 

నైసర్టి కమయిన యీ యాస్లోదకరత్వము వేకువ నే (తాగయబిడిన యెండగలదైన దీనికి 

(తామర మొగడకు ఉండ దని తలంచెద్య ఏవం పామ ఓఫుం ముఖ్బుతి నను రజనికరః= 

ఇట్లు నుంచు మొత్తమును కురియుచున్న ది చందుండుగా నుండునా 1! హ్హ కిహొ=ా 

అయ్యో | ఏమి? సః అపి చదాహీ = అతండు ను (విరహులను) కాల్చువాండు. జ్ఞా జాతమ్ - 

ఏప; హా స్టక- స్వేద అపబేశాత్ అవిరతమ్ అమృతం స్యన్ద లే = "తెలి సి సనది- వ. చేయి. 

దా లాండు కలన పారాటం మంతుని కాగా! 
నా 

.అచేహి కం చణమాశే, ణ మే బహుమ జ గ మాత్ 

Moa .జఇ్ష అహాం చిట్టంతీ ణ బహుమచ్చా తొఅహాం గ గచ్చామి. 

భక... , ,కంచణమా శే, చిట చిట్ట, అఅం సే సమస్పీదో స 



వ్రశ్శీ శి యద ర్శి క్ 

(ఇందునుండి) చెమరునెపమున శెంవప్రులేక అమృతము కోరియుచున్న ది, ఇది తౌమ 

రమొగ్గ గాదు జాబిల్లి గాదు చేయ్యి ఇవి మంచుబొట్లు గావు, అమృత పుబొట్లవంటివి 

చెమటబొట్లు, అని తౌ. *నిశ్చయాంత సం దే హాలంకారము, (స్యా త్స లి ఖా న్తి సందే 

హె సదజ్కా.లం కృత్మితయమ్.' స్వేదాపదేశాత్ -అపహ్నూ తి) వకైతవాపహ్న తీ ర్వ 

శా వ్యాజాదై ర్నిహ్న లేః పదైః 'సద్యః--మంచు త మాడ్పును గావునను 

మాడకముందు తొలిశోభ యెడలమియేగాక మంచుచేత దగ్శనీయత అతిశయించియే 

యున్నయవస్థకై (సద్యః? అనుట. హీమా క్షసరోజము శోభించు ననుటకు సంవాదము:__ 

(బాప్పవశ్టేణ నీతం వో జగన్మజ్ఞళ్ మాననమ్, 

అవశ్యాయావసీ_క్షస్య పుణ్ణరీకస్య ఇబారుతాకొ * ” ఉత్తర 

(వ్రీయాపాణిస్ప రాదికము -దలువలు (గమ్లు ననుటకు సంవాదము : 

( (పశ్ళ్చొ నేన న్న్ను హరిచన్దన పల్ల వా'గాం, 

నిష్పేడి లేష్టకర కష్టళజో ను సెక? 

ఆత ప్పజీవితతరో; పరితర్పణో మే 

సం జీవనాపధిరసో ను హ్ఫది (పసి క్తః) Wp 

గృహీతో యః పూర్వం పరిణయవిధా కజ్కాణధర; 

సుధాసూశేః పాడై రమృతశిశినై ర్యః పరిచిత 

సఏ చాయం తస్యా అనితరకరాపమ్య సుభగో 

మయా లబ్దః పాణి గ్లలితలవలీక దన్షళ నిభ 8.” 

( జీవయ న్నివ సమూ సాధ్వస స్వేదబిన్లు రధిక్థా మర్చ ్ట్₹ మ్ 

బాహు శై నవమయూఖచుమ్బితే స్యన్ది చన మణిహారవి భ్రమః.' 9) 

6 సంతాఫో హృదయ, స్మ రానలకృతః సంప్ర త్రయం సవా తౌం, 

నా సే వోపళమో౭౬స్య, మాం (పతి పునః కిం త్వం ముధా తామ్యస్ 1 

యన్తూ ధఢేన మయా తదా కథ మపి (ప్రాప్తో గృహీత్వా చిరం 

విన్య స్త _స్త్వయి సాక లచస్ష నర సస్పర్శో న తస్యాః కరః.) రత్నా... 

కోను, = మొన్గ. మొగ్గ అనుట తనచేతిలో ముణింగి యుండ: టంబటి. తామర 

మొగ్గయో యని సందేహించి కా దని నిర్ణయించుకిెను చున్నా (డు. ఈన్లోకమందు 

కరముయొక్క స్పర్శగుణము వర్మింపంబడుచువ్న ది. ఆస్పర్శము bas తామరమొన 

యొక్క_-చలువ ఎండ తాగుటచేత తగ్గును గావునను ఉన్నరవంత నేపయినను మంచు. 
బొట్టులది గాని సహజము గాదు గావుననుు ఈస్పర్శ సహాజంబును ఉప్టలేశము సో 
నిది గావునన్కు తామరమొస్త గా దని నిశ్చయించుట, ఉఊపసీ _ అనుట్క వేకువనే 

మంచు(క్రమ్లును గానునను, అప్పుడే (క్రమిన మంచువేత శోభ వర్ధిల్లును గావునన్సుఅయినను _ 



ముతా వ్యేనం హోవకాఘం 

నను రజనికరో * 

హాన్త కిం సో౭_ీ 
తం సపేందాపదేశా 

దవిరత మమృతం 

చాహా. 

' వతేన ఛాల వదువు 

పల్లవకో భాఒపహార దత్నేణ 

హృదయ మమ త్వయా ద్య 

న్యస్తో రాగః స్వహ సేన 

తెలిసినది; ఇదె చెయ్యి 

త్రమును గురియుచున్న దే జాబిన్లియా ! 
— cn 

ఇస్ ఏమి! ఆజాబివ్లియు (కాంచువాండు, 

"తెంప్రులేక అమృ౭ జము గె sex నం 

మణియు, 

నీ విఫుడు నా హృదయమున (ఊర 

ముననుు మనసు స్సులోను) లేత పవడప్పుజిన్ర 

రుయొక్క_ జిగిని హరింప జాణయయిన, 

యీనీ చేతీతో రాగమును (ఎజ్జందనమును, 
(అనురాగమునుు ఉంచితివి, 

జె ఆర.--(స్పర్శవి శేషం నాటయ నీ ఆర.._-(స్పర్శవి శేషము నభినయించు 

అత్మ గళమ్ఎ హాోథిక్! హోణిక్ ! ఏతం చు మన ఈవునో 

వారుని చేతికొనతోనే తాశినంఠట నా 

స్సులో) అయ్యయో ! 

మనోరమం స్ప ఫశ న్యా అృగహాస్పే 

నైవ వికుర్వ లె మే=ఒడ్షాని. యవయములు అనంద ముందుచున్న వి. 

అప్పుడ లేయెండదోషము సయితము సో(కును గావునను. నను- ప్రశ్నా వధారణాను 

జ్ఞానునయామ స్త్ర కో నను. నానా. అపీ - అనుటచె తామర మొగ్వయందు ఎండదోషము 

ఉన్నయే చందునియందు విరహీ'దాహాదోషమున్న ది అని భా. మంచున్నను దాహ 

దోషముచే అతనియందును నంపూర్ర ర్ల ప్లోదిత్వము లేనందున అతండునుం గాడు అని నిళ్చ 

యము, రాజు ఈస్లోకమునను ఈ వెంబడిశ్లోకమునను అటనెపమున క 

మంది యనుర వ కెలుపుచున్నా (డు. 

క జామెచేతిని అొమ్యున నిడుకొనుటకు (నీమోంద నను ర కుండనుఅని భౌ. 

2. అం చ సః హస్త శ్వేతి అగ్రహస్తబ కర్మ. సః 

గ్గ మాణో పిఫు ర్వాణో (పమచనా హృస్థమానసః, +? అమర. 

స్పర్శసుఖము ననుభవించుచు ఆరణ్యిక నటనమిష చేత అనుకొనుట, అవా సె సె నైవ--- 

కౌగిట య చెప్పవలయునా! అని అ 
 బెనటయారతుంతా లాయరు చపానా లామా తాల 

ర్మ 

తిమే అంగాఇం: 

వికుర్వ తే__“హా 

రా బని యెటియి రాజ 

య వాల ల అము భారతావని Telemann 

ప నా దాకా లాలా లలా 

వాది ! హిది! ఏదం పుం రవం పరిస్సంతీ ఏ అన్ధహశ్జేణ ఎవ్వ వికశెం 
షన థి 
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వాస._.(సవా నె నోజ్టాయ) భ్ 

నవతి, 
భీకం న పారయామి చేశీతుమ్. 

పశ్య త్వమ్. అహం ప్రన ర 

బా రక ఆయిరా బవ 

క్రంద నాక రృ శ్నాన్ర్రవిహిః టం గాన స 

అరం ౨ ) 9 వాహాః. కి మ్మత్ర లజ్జ స్థానమ్' (వే 

తేణయక మిదమ్, తన్న యుక్త 
లా పా క మ్జాసె రసభజ్వం కృత్యా గనుమ్, 

వాస, పరి|కాముతి, [ (వ 
ఇప్ప. (విలోక్య) భట్టని, వస 

క్ర శ్చి త్ర్కశాలాబ ద్యాశె ౩ పను bax bes 
తి, సలు Os 
వాస, ___(నిదూప్య) నస నక్ష 

f అం శ ప ఎ వెషః (విచి _్య రా క్ ని 

(త భవితవ్యమ్. తల్ బోధయిత్యా 
(పయ్యూమి తావ శాన, [(బోధయతి. 

విదా. (ని దాజడ ముశ్టాయ స 
హిసా విలోక్య) మనోరచే, కిం న & 
లా ఆగత; (వీయవయస్య$ః, అధ 
సా 9 నృత్య త్యేవ! 

వాస,---(తటాలున లేచి భగవతీ, సీ 

వు చూడు. నే నేమో కల్ల (నాటకము) 

ను చూడనొల్లను. 

సాంకృ---- రాజకుమారీ, ధర్యకాన్త్ర 

మందు విధింపంబడినది యిది 'గాంధర్వవివా 

హాము. ఇందు లజ్ఞకు కారణ మేమున్న ది? 

ఆట ఇది కావున అకారణముగా శ్రసమ్సు 

చెడగొట్టి లేచిపోవుట యు క్షముగాదు, 

(వాస, నడచును. 
ఇందీ.. (చూచి) జేవ్సీ వసంకకం 

డు చి తేళాలా ద్యారమందు న్మి దించుచు 

న్నా (శు. 

వాస_(చూచి) వసంతకండే యిక 
డు. (ఆలోచించి రాజుసయితము ఇటే 

యుండును. కనుక ఇతని నిద్రలేపి అడిగ 

దను, [నిద్ర లేపును, 

విదూ..__ (న్ని దమబ్బుతో లేచి తటా 

లున చూచ్చి మమోరమాా ఏమి ఆడివచ్చి 

నాండా న లేక ఆడుచు 

న యున్నా ండా! 

1 అన్యుల పెత్తనము లేక వధూవరులు పరస్పరానుర క్షి కే భార్యాభ_్గ లగుట, or చవాడానాాలుం. 

వాసు నలల 
ఇన్టీ---. . 

ప ie 

ల స్పం చావ ణం, 

విదూ,__,,, +కిం ణచ్చి అ ఆఅదో పి 

పేక్ష తుమం. అహం ఆణ అభిఆఅండా బారెమి సెకి దుం. 
Ws వసంతేఓ, చి త్రసాలాదోవాే పసుతో చిట్టణ. 
వసంతకి ఏవ్వ Fs = .రక్ణావి ఎక్ట -'హోేదవ్వం. తా బోధి 

అవఅస్క్సో ఆదు అన్నది ఏవ్య ( 



త స్రీ రా౬ ప. ౩ వ్ర 

' వాస..---(నవిహిదమ్) కట్ట 

మార్యవుస్త్రా నృత్యతి (-వసోక 

---(సభయమ్్క థ!మన్య 

న్ న నా కృత్వా చె దేవా న్యామ 

న్లితమ్. వ తెన వా వటుకేన అ 

న్య చవ బుద స సర వూకులీ 

కృతమ్! 
© 

శ్ర —('సరోషం, హాస న్స్ ren: 

ధు! మనోరమే, సాధు! శోభనం త్వ 

వాస--(వనవుతో) ఏమో 1 అర్యపు 

శ్రా నటి ంచుచున్నాడు! మటి మాసో 

సము యేవుమునది. 

ఏర చితశాలలోనున్న డి. 

మనో. (భయముతో) ఏమి! మనస్సు 
(ఇ 

లో చేట అభి ప్రాయముతో డేవి పలికినది. 

ఈశెలివితక్కు...వకుజ్జవా(డు మజీయుకవిధ 

ముగా (గ్రహించి సమస్తము పాడుచేసి 

నాడు! 

వాస. (కోపముతో, నవ్వుచు) లెన్న! 

మమోరమా, లెస్స! చక్కగా నటించి 

1. మమోరమ రాజువేషము చేయవలసినది గావున ఈప్ర్న. 

2. దేవి  నటించుచున్నాండా” అని (ప్రశ్నగా ఉఊద్దేశించినమాటను “నటించుచు 
న్నాడు? అని తనకు (విదూస కునికి) ఉఊత్తరముగాన్సు ఆర్యపుత్తునివేషము వేసికోవల 
సినదైనమ నోరను ఆయన తనవేషమునకు తానే వచ్చినయెడల తాను ఇఫు డేమి సేయుచు 
న్నది (ఏవేషమున నున్నది) అనునభిప్రాయముగా దేవి అనుకొన్న మాటను మనోరమ 
ఎక్కడో నున్న ది అని తనకు (విదూప కునికి) | పశ్న గాను, [బమస్కీ యీమూర్తుండు నను 

అ మ. పన్నాగ వ. ల. ఇ మ క. 

తిరస్కారము చేత; ..“బాణక్యవటు$.' ముదా. క నివార్య తా మాళి కిమ ప్యయం 

వటుః పున ర్వివకుః స్ఫురితో త్తరాధరః” కుమా, *“చపలోఒయం వటుః 
“పశ్యత వటోో తృ కు త్ర) యావస్థ్యబ్ధస్య గర్లి తాని. క్లే రటకా కటు కథ న్ను వటుర్విష 

“ఆః దురాత్తక్రా క త్రి)యాపకద, వటు రితి మా మధితీపసీ!” వీర, 

, కారు, 

హః. 

వాస..కనాం అజ్ఞవుతో ఇచ్చేది! మణోరమా డాణిం కపహాం ౪1 

పదు స్ చి త్రసొలాప చిట్టుఇ, 

ము ఎవ్య ఏ హిఅఏ కరిఅ చేవీఏ మంలిదం ; 

ఏణ అణభ్జృహా స. బుడిఅ సవ్యం ఆడాలీకిదం 1 

వాసా... సాధు ! మణోరమేే సాహు 1 సోభణం తుఏ ణచ్చిదం ! 

.కవాం అజ్ఞహో ఏ దేణ ను 



Ss (వ్ యదర్శ కా 

యూ న దితమ్! 
జన్ 

కమ్చునూనా 

పాదదణూ ర్న పత్య) భట్టిని, నఖ భా 

హతాశేన బలా దలంకరణాని గ 

కతా ద్వార్ళ తేన బ్రహ నిరు 

దా. మయా “కన్తిలేలవి న మురజ 
ట్ర ॥ 
ఐరోపా నితో న శే నావీ లేబః 
ఖు హాన్ న్ 

(గుతః. 

వాస.__-వారక్లో జ్ త్రీష్థ లు శాతం 
రి 

సర్వమ్. వస నకః టి. "అరణ్యే "కా 

వృతిననాటక సూ త ధారః 

విదూ.- స్వయ మేవ చిన్మయ, 

క వస న్తకః! 

వాస మనోరమ నుగ్భహే 

కత ఆరణ్య కా, 

తం న త్వా స్ మాగచ్చ. రే 

తుకోయక a చెటొవహా, 

మనో వా స్వగతమ్ ల దె నాసీం 

సమాశ్వ స్తాన. ((పకాశమ్) తథా. 
(ఇతి వియాష కం క బర్ధ్వా.) వాతా 
లాడ మనాలి. జాల న రాలా ల. ప. 

తివి నీవు! 

మనో... (భయముతో వణంకుచు పాద 

పం (వాలి) దేవ్సీ ఇందు నాత ్షే ప్పేమి 

యుశేదు. ఈ వెడ్బదికినవాండు బలిమిచే 

అలంకారములు లాగుకొని ద్య్వారములో 

ఉండ్ న న న్ని-న్చట అరికట్టినాండు. “స్టే 

(ఎంత) "వెొంజ వెట్టినను మద్దెళమోంతలో 

(నా) మొజ ఎవరికిని వినంబడ డాయెను, 

పోసిన లెమ్ము. తెలినది సమ సము, 

వసంతకుండు గణా ఆరణ్య కావృ తాంక నాట 

కసూ[త్రధారుండు. 

విదూ,---నీ వే ఆలో-చింప్రము, ఆరణ్యిక 

యెక్కడ, వసంతకుం జెక్కుడ! 

వాస.--మనోరమ్సా ఇతనిని దిట్టముగా 

పట్టుకొని రా, ఇతనినాటకమును భూతేము, 

మమో.._-(స్వగతమ్యు ఇప్పుడు నా 

యడలు తీబినది. ((పకాళము) అరే (అ 

ని విమాషకుని గొంతు కటి) చెడ బదికిన 
ఈక 

.భట్రిణ్సి ఇ స్ట్ అహం ఎల్ల స్ట్ అవరజ్ష్యమి. ఏదేణ క్ష హూ చాసేణ బలాదో 
అలంక రణాఇం గ్న్యోఅ దువారట్థిదెణ ఇవా శరుద్ధా. మఏ ఆక్క_ందిటే వి ముర అణ్మి 
సందరిదో ౧ స్ట. 5 సనో న 

వాస న. ఉష్టేహా జాణిదం సవ్యం, వసంతకి వ ఆరళ్లిఅన్ర త్త కంతణాడ 
అసు తార, 

కదూ. = 'సఅం ఎవ చింలేహి 1 కహిం ఆరళణ్ణిఅ కహిం వసంతఓ ? 
పాస.--మణోర మ నుగహి దం .కరిఅ 9౦0 ల సెక్టణిఅం సే సెకను; 
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ఫృ ఇదాసీ మనుభవ అత్మ నో దు 

ర్నయస్య ఫలమ్ " 

వాస. —(ససం భమ ముప పస్ఫత్య 

ఆరవు త్ర (పతిహత మమద్దళమ్. 

[ఇతి పాదణమో ర్వీ లోత్సలడా 

మాపనయతి. ఆర. సభ 

మపసృత్య తిస్టతి. 

రాజా == (సహ సోశ్టాయ విదూ 

షకం నుసోరమాం చ న్పహ్వై: ఆత 

తమ్) కథం విజ్ఞాతో=_ స్తీ ! 
“ వైలక్యుం నాటయతి, 

స్థ (సోత్సారిసకా) మర్ష 

షో త్య్వార్య నరు త్యం మనోర మెతి 

సీతోత్సలదామ్నా బన్ధితో 

౭_నీ, 

సాంకృ. -=(సన్యా నవలోక్య సి 

తమ్) కథ మన్య చే వేదం (సేతుణే 

యకం సంవృ త్తే తమ్. అభూమి రియ 

మ డక్విభానాము. (ఇతి నిష్కాిన్నా. 

వాండ్యా ఇప్పుడు అనుభవింపుము నీదుర్నీ 

లికి ఫలము 

వాస.---(తొట్రుపాటుకో సమిపిం 

చిఆర్యపుత్తా9 అమంగళము పోవుంగాక, 

(అని పాదములనుండి నల్లగలువదండోను 

తీసీవైచును. ఆర. భయముతో 
అవలికి జరిగి నిలుచుండునుః 

రాజు, (తేటాలున లేచి విదూషకుని 

మనోరమను గాంచి అత్త్మగతము) ఏమి! 

"తెలిసిపోయిచటి నే ! 

[ విజ(గుపాటు నఫేనయిం౦ంచును' 

వాస,---(ఉపప సముతో) మన్ని ంపు 

ము ఆర్యపుతైం) మమోరమ వనుకొని 

నిన్ను నల్లగలువదండతో కట్టించితిని, 

సాంకృ.----(అందజను కని చిజున 

వ్వుతో)ఏమి ! ఇది వేట ఆటగా పరిణ 

మించినదే ! మాబోంట్ల కిది తావు గాదు. 

[అని నిష్కు_.)మించును. 

1. హతాళ,  .-దీనిణాహ్యార్గము, ఆరణ్యికా నాటక సూ[తధారతకు దండన యను 

భవింపుము, అని. అంతరార్ధము, రాజా నటించుచున్నా (డు లో నగుపాడ్య పసం 

గము జేన్ తతా నంటి యాపన్నా గము చెల్ల బయలుపుచ్చి నందులకు ఈదంపవనను 

అనుభ వింపుము అని, 

అ త్రణో దుజ్జఅస్స ఫలం, 

రారా చాలా వానా అడనకాలాయాణాలు వాజి అంాయడల యడ =. ఎత. 

సో ఠి ..దాణిం సమస్ససిదమి.. . 

ఎలు Bh = చరాచర tliat ban BEn tae మం rT A PRAMRN LI we లాల win లట ciel = res 0 eer me 

ల. .హొదాస జాతం అణునావ 

హు .అయ్యణ రత్త తృ పడిహాదమ మంగళం.. 

వాస,---,, ,మరిసదు తయ్యతతో. తుమం మణోరమెత్తి తి కరి జీళుప్పళ దావ 

ఏణ బంధావిదోసీ, 

12 
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అపూ 
లాగ్ అస ల యుద | 5 ౭_.యం $8 షపకారః, దుర్శభ 

నాలి “ఆన అనరా 'రాజూ.....(ఆత్మగతమ్స్ 

మ్మతానునయం పశ్యామి, (విచిన్య) 

ఏవం తావత్ కరియ్యు. ((పకాళశమ్) 

చేవి, త్యజ్వ తం కోపం, 

వాస.__కో2౭ త కుకవితః * 

రాజా.-కథం న కు వీతా౭సి 2 

స్నిస్ధంయ ద్యవి వశ్నీతం నయన 

యో సానూ తథాపి ద్యుతిః, 

మాధుక్వే౭_ వి సతి స్థల త్యనుపదం 

తే గద్దదా వా గియమ్, 

నిశ్వాసా నియతా అవి _స్థనభరో 
త్క_మ్సేన సంలవ్నీ తాః, 

వా స్తే (పకట [పసాద విధృతో 

చెప న్ఫుటం లకు తె. 

(ప్రసీద ప్రియే |పనీద. 

వాస. ఆరణ్యి కే, త్వం కవి 
వ్యా 9 9 టో, ఆ వీశీతం స్నీగ్టంయ ద్యపీ = నీ చూపు 

యదర్శి కో, 

రాజు. (ఆత గతము) ఈకో పవిధము 

అపూర్వముగా నున్నది. ఊజడించుట 

అసాధ్యముగా నగ పడుచున్న ది. (ఆలోే 

చించి) కానీ ఇట్లు చేసెదను. (ప్రకాశము) 
"దేవీ కోపను మానుము, 

వాస,--ఎవ రట కోపగించినారు ? 

రాజు. ఏమి నీవు కోపగింపలేదా ? 

నీచూపఫ స్నేహమును చూపు చున్నను 

కన్నులకాంతి యెజ్జగానున్న ది నీవాక్కు 

మధురముగా నున్నను డగ్లు తికపడి (ప్రతి 

మాటలోను తొ ట్రుపడుచున్న ది, నిట్టూ 

ర్పులు నీ వెంత యణంచుకొన్నను పాలిండ్ల 

యుబుకులాటచేత తెలియనగుచున్న వి, 

వైయనుగ్రహముచే , నీ వెంత డాంచినను 

నీ కోపము 

యున్నది. 

స్పష్టముగా అగ్గపడు చునే 

మన్ని ౦పుము (ప్రియా, మన్ని ౦పుము, 

వాస.-.ఆరణ్యిక్సా నీవు అలిగితి వని 

"న్నేహయు _కృము-గా నేయున్నది 
గాని తథాపి నయనయో; ద్యుతిః తామా = అట్టయినను కన్నుల కాంతి ఎజగా య 

డై] (నున్నది, తే ఇయం వాక్ మాధుర్యే సతి అవీ గద్దదా (సతీ) అనుపదం సలతి నీ 
యి యొలు6గు తియ్యము గలిగియుండి యు డగ్తులికపడిన దై మాటమాటలోను తొ టిలు 
చున్నది నిక్యా,+ తీ తాః = నిట్టూర్పులు అణయప6ంబడేనవి యయ్య్యను వలుదపాలిండ్ల 
యుబుకులాటచె తెలియంబడుచున్న వి, (ఈలింగములవలన), ఏషః లే కోప; (ప్రకట, ..ల 
మ్య తే = ఇదిగో నీ కోపము బయటి యన్నుగహముచేత ఆంపయిడిన దయ్యును స్పష్ట 
ముగా నగపడుచున్న ది. 

మాన మదూషి తాశ్ 
కాదన రా అపరాల గాగాభాడావనాలవవచుం. 

వాస,..-కో ఏళ్ల కవిదో, 
న న ననన టల జ ద. 

* అనుమానాలంకారము “ప్రతీతి ర్లిజ్ఞీనో లిజ్లా దను 

జనాలని మమా తాల లు 2 
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కేతి ఆర్యవు త్తః ప్రసాదయతి, త 
దుపసర్ప. [ఇతి హా సే నాకర్షతి. 

ఆర:___.(సభయమ్) భట్టని, అ 

హాం కి వువీ న జానామి. 

ప్రై కం జ త్యం కథం 

న జానాసి? ఇదానీం తే కికుయా 

మి. ఇష్టీవరికే, గృహా గ్రై తామ్. 

విదూ.-__భనతి, అద్య కౌము 

దీ మహూత్పవే తవ చిత్త మప 

హార్పుం వయసే సన (వేవత.ణక మను 

ఫుతమ్. 

వాస,-ఏతం యుష్తాకం దుర్న 

యం (ప్రేత్య హాసో మే జాయతే. 

రాజా.--అల మన్యథా విక్ర 

ల్ప నన పశ, — 

(భూభజ్జః (క్రియ తె లలాటశే శినః 

కస్తాత్ కళజో_౭_ధునా 

వాతౌకమ్సిత బన్గుజీవసమకం 

సత్రోే౭_ ధరః కిం స్ఫురక € 
rr = 

యార్య ప్రత్త (డు మన్ని ౦ఫు వేండుకొనుచు 

న్నా (డ్కుద గఅకుపాము. [ చేయిపటిలాగును 
౧ ఆశీ ర 

ఆర...(భయముతో జేవీ నే నేమి 

యు నెబు౦ంగను, 

వాస.---ఆరణ్యిక్సా. ఏమి! నీ పెటు 

గవా? ఇదె నీకు చేక్చిదను. ఇందీవరిక్కా 

దీనిని పట్టుకొన వే. 

విదూ.---అమ్థా, నేడు వన్నెల మ 

హోత్స మని నీచిత్తము వడయుటకు వయ 

స్యుండు ఆట అడినాండు. 

వాస,--ఈ మో చెనంటిచ్వ్యేషము గన 

నాకు నవ్యువచ్చు చున్నది. 

రాజా. వేటునిధముగా తలంపవలదు, 

కనుము, 

జాబిల్లికి ఏల యిపుడు బొమముడులతో 

మచ్చ కల్పించెదవు* ఏల అదురుచేత మో 

ఖని గాలికి కరము అల్లలనాడు మంకెన 

_ వూవుసాటిం బొందించెదవు! పౌలింక్లబరు 

cis రాతర పము. aarmr Tr Tiee తం Silo IRRITANT చ మరలా యయా బ్రాల నలో 

వాస, __ఆరజణ్ణిఏ, ఏ, తుమం కువి దెతి త్తి అయ్యఉతో పసాదేది. తా ఉవసప్ప... 

ఆరం. .భట్లిణి, అహం కిం వి? ణ జాణామి, 

వాస.---ఆరళణ్ణి ఏ, తువుం కవాం ణ జూతాసీ? డాణిం బే సిక్టా శేమి, ఇందీవరిఏ 

గాణ ఏదం. 
బా 

విదూ.---హోద్చి అజ్ఞ కోముదీిమహూసవే తువా చి క్త ఆ అవహారిదుం వఅస్సేణ 

ఇెకణఅం అణుట్రిదం. 

స ర తున్హ్యూణం దుర్ణఅం క్ట అ హాసో మే జాఅది, 
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'ఏవేశ కః 

నాదము పనాజనానా నాలా. ననుతననయతూడులలాలలా్. 

(తతః (ప్రవిశతి మనోరమా.) 

శ మనో. (సోక్వేగక్) అాహూూా 

దీర రో 
షం 

దా వీ | వియసఖా “కాటం బద్ద యూ అకి Cs స్ట 

ot ర పషతా దేవ్యాః ! ఏతౌావ నం 

ఆరణి కాయా ఆప రను హం 

నగృహ్లోతి! (స్నాస్రక్స సా తప 

సిసి ఆత్మ నో బన్టనస్య కృ లే స్ 

తథా క్ పే యథా భర్తు ర్లర్భ 

ననిరాశతయా. ఈద్భశం చాస్యా 

దుఃఖం యేనా G $ తాత నం 

వ్యాపాదయ పీ మయా కథ మవి 

నినారితా. ఏతం వృత్తాన్తం భర్తు 

ర్ని వేద యెతి వస న్లకం భణిత్యా 

ఆగ తౌసీ, 

5 పవేశకో ౬ నుదాత్తోకా ని నీచపా క పయోజితః 

అజ్క_ద్వయా న న ర్విస్టాయ? శేషం విష్క_మ్మశే యథా 

(అంతట మనోరమ (పచేశించును.) 

మనో. (భయముతో) అయ్యో! బం 

తదీరకో పము దేవికి! ఇంత కాలము చెజలో 

ఉంచియు (నా) యను6గ6 జెలియారణ్యిక్ష 

మోంద కరుణ దాల్చదాయొను 1 (కన్నీళ్ల 

తో) ఆదీనురాలు రాజు నింక చూడ నను 

నిరాశచేత వనరుచున్న౦తే తనచెజుకు సయి 

తము వనరుట లేదు, అమెయొక్క వనట 

యెట్టి దనంగా దానిచేత ఇప్పుడే (పాణ 

మును త్యజింప నుండగా ఎట్టకేలకు "నేను 

నివారించిచిని. ఈవృతౌంతమును (ప్రభువు 

నకుం దెలుపు మని వసంతకునితో చెప్పి 

వచ్చుచున్నాను. 

ru దః 

(ప్రవేశకము అను దాత్తో Es నీచప్మాత్రములచే en కెండోంకము 

లకు నడుమనుండును మిగత విహ్క_ంభమునం బోలె, 

2. కాలమ్ - అత్య నసంయో గే ద్వితీయా. 

కథ మపీ-*కథమాది తపథ్యా_న్హం యత్న గౌరవ భాఢథయోః 

“వ్యాపాదో (దోవాచి న ననమ్. అమ. 

స. 
అద్య 1. 6ఉావరి అణుగ్దహం ణు “గెజ్హాది +. 

“నునిదీనా తపస్వీనా' అమ, 

వాన పొదయ నీ_ తి 0 

అహో దీవారోసదా చేవీఏ! ఎ _లృఅం కాలం బచాఏ వి అరక్లిఆఏ 

సా తవస్సీణీ అత్తో న. కిదేణ తపా ట్ర 

ప్పద్కి జహా 'భట్టిణో దంసణణిరాసదాఏ. ఈరిసం అ సే దుక్షం జేణ అత్తాణం వావాద 

అంతీ మఏ కహం వి ణివారిదా. ఏదం ఊఉ లత్తంతం ఛట్టణో జ జివెబెహ్ి తి వస సంతేఅం భణీల 
అఆఅదష్షు. 



పవేశక 

(తతః (ప్రవిశతి కాజా నమాలా,) 

కౌతా. కధ మన్వేషయ 

సావి మయా భగవతీ సాంక కో 

యనీ న దృష్టా (విలోక్య) త చేతా 

నవి తావన్మ నోరమాం (ప్రత్యూమి. 

(ఉపసృత్యృమనోరమె ' అవి జానాసి 

కత భగవతీ సాంకృత్యాయనితి. 

మనో. ___ (విలోక్య, అొకూణి 

ప్రమృజ్య) హలా కాఖజ్బనమాలె, 
దృష్ట్రయా తయా కిం [పయో 

జనమ్. 

అద్య 

దేవ్యా అజ్షారవత్వా లాను 

(సేవీతః. తస్ని౯ వాచితే బాప్ప 

పూర్ణనయనా ధృఢం సంతవితు 
మారబ్లా దేసి. తత్ వినోదన నిమి 

తృంతస్యా భగవతీ మన్వేషయామి. 
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(అంతట కాంచనమాల (ప్రవేశించును) 

కాంచ.__ ఏమి ! ఎంత వెదకియు నేను 

భగవతిని సాంకృ త్యాయనిని కాన._నెలిని. 

(చూచి) కావున ఈమసూరమను గూడ 

అడిగదను.(సమోవీంచి) మనోరమ, ఎలు. 

గుదువా భగవతి సాంకృ త్యాయని యె-చట 

నున్నదో 1 

మ మో..__-(చూచ్చి కన్నీళ్లు తుడుచు 

కొన్సి) ఓసీకాంచననూల్నా ఆమెను చూడ 

వలసీన పనియేమి * 

కాంచ._మనసూరమ్మా నేడు అంగార 

వతీ దేవియొద్దనుండి జాబు వచ్చినది. దానిని 

చదువుకొని కన్నీళ్లు నించుకొని మిక్కు_టు 

ముగా వగవందోడంగినది దేవి. కావున ఆ 

మెను ఓదార్బ్చుటకొఅకు భగవతిని వెదకు 

చున్నాను. 

1. అపి జానాసీ---అపీ (ప్రశ్నే, “గగ్టా సముచ్చయ (పళ్న శళజ్కా సంభావనా 

స్వపిల అమ, 

2 అను పేషితః = పంపంబడినదిం తస్మిక నాచికే = అది చదువయడ గా, 

ళ్ కాబ్బు.---కపహాం అశ్లోసం ఏ 

ఏదం వి దావ మణోరమం పుచ్చిస్సం.. 

వ్చాఅణిత్తి ( 

ముస 

స మఏ భఅనదీ సంకిళ్చాఅణే ఆ దిట్టం. లె 

.మణోరమే అవి జాణాసీ కహిం భఅవదీ సంకి 

.5్హాల్రా కంచణమా శే, దిట్టాఏ తాఏ కిం పఓఅణం ? 

కాజ. .-—మణోర మే అజ్ఞ దేవీఏ wots లేహో అణుస్పేసీదో, సం 

వాఇబే బావా పుష్ఞాఅణా దిఢం 'సంతప్పితుం ఆరర్ధా "దేవి. తా విణోదణ ణిమి త్రం తాఏ 

భ అవదిర అక్టో సామి. 
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మనో___పహాలా, కిం ఫ్రున స్త 

న్ా లేఖే ఆలీఖతమ్ ర న ] 

"కాజ్బ్చు---*యా మమ భగిని 

సా తన జన oe తస్యా య. 

దృఢ నవర్శా తాత స్తే తత్ తవ కి వ 

మ టి ఒం చప్ట వ్యమ్ తస స్య సమధికం సంవ 

త్సరం కళిజ్ఞహత కేన బద్గన్య. త్ర 

న్న యు క్ర మేతం వృత్తాన్తమనా 

చతు, S$ సమిోపస్థి తాయ సమన్ధాయ 

భ్ శ త వోదాసీనత్య మవలమ్బి 
తుమి తి 

వమనో.___పహాలా, కాజ్బనమా 

లే యత సావ దయం వృత్తానో 
(ae శ్రా... ౨ 

ఇ చ 5౨ గాంచు వ భట్ట్నై్య న కె నావి విజ క 

ఇతి భర్తా ఆజ్ఞ పం, త తే_న వు 
నరిదానీం స లేఖః (శావితః * 

కెలా. --అనువాచ్య తూస్ట్రిం 

యదళ్ణుకొ 

మస. ఓపీ, మలీ ఆజాబులాశో సీవ్వి 

(వాతయున్న ది 2 

'కాంచ,-*ఎవతె నాక తోఒబుట్టువో 

మె పెనిమిటి దృశవర నీక తండి. కాన 
నీకు చెప్పవలయునా? ఆయన పాదలికళి 

గునిచేత చెజిలో నుంపంబడి సంవత్సరమున 

కెక్కు_వ అయినది. కావున, ఈ వృతాంత 

మును చెంత నున్న సమర్థునికి నీభ రకు నీవు 

తెలుపక ఒప్పరికించుట తగదు.” అని, 

మనో. వెలీ, కాంచనమాలా,- ఈవ్చ త్తాం 
తమును ఎవ్వరును దేనికి విన్న వింపవల దని 

(ప్రభువు అజ్ఞాపంచియుండంగా ఎవ రిఫుడు 

ఆజాబును (చదివి) వినిపించిరి ? 

కాంచ.._- చదువుకొని ఊరకయున్న 

1. కళిబ్ద హతకః-సహతక క్చాసౌ కళింగ శ్చాతి “కుల్సితాని కుత్సనెరొతి' పాతక 
(టు 

వె9రిస న. మితి చతుర్థీ, 

నునో,_సాలా కిం తనీ తస్సీం లేెహా ఆలిహిదం? 

శబ్దస్య పరనిపాత వాతకుం డనుట తిట్టు, భై అనాచమ్యీక్రియయా య మ మఖ్ళి 

కాబ్బు.---జా మహ భఇణీ సా తవ జణతీ ఎవ్వ' తావ భతా దిఢ శవమా తాదో 
జే. తా తవ కిం ఏదం ఆనకి దవ్వం 1 త్స్ప 'సమధిఅం ల కళింగపాద ఏణ బద్దస స్స 
తౌణ జుత్తం ఏదం వుత్తంతం అణాచక్టి అ సమోవట్టిదస్స సముజ్ఞస స్ప భతుణో చే వ 
ఉ దానీణ తడారి కీ లంబిదుం చి, 

మనో,.-_వాళా కంచణమా శే, జదో దావ" అతం వ్రుత్త రంతో భట్టిణీఏ ౬3 శస వి విఖ్ణావఇదవ్యో త్రీ భట్టిణా ఆణ త్రం తౌ శేణ ఉణ దాణీం సో తేవర్ సుణావినో? 
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భూతాయా మమ హాసా ద హీ నాచెతినుండి కొని జేవి కాసే చదువు 

తా స్వయం బేవ్యా వాచితః, క్ 

మనో. లేన గస త్వమ్; మసూ,__-అటయిన నీవు పో. ఇదిగో 

వపా ఖలు దేవత యెవ సహవన దేవి ఆమెతో దంత ప్రమేడయందున్న ది. 

వలభ్యాం వ్రిప తి. 
® 

కొలు. తేల్ భటెసిసకాశం [కాం వ కావున. దవికడ శ్రేయా 

గమిష్యామి. [షతి నిష్కా9న్లా [అని స. 

షి నే రొ 

మన్ ..____-చచిరం ఖలు వు మూర మనో... చేను ఆరణ్యికకడనుండి వచ్చి 

శ్వకాసకాళా దాగతాయాః, ద్భ బాలసేప్ర అయినది. పాపము ! అది తన 

'పాణవి విసిగి నది. 
ఢం ఖలు నిర్విక్టా సా తపస్వినీ ఆత్మ (ప్రాణమోంద మిక్కిలి వెసిగిపోయినది. ఒక 

(| చేళ నొప్పవెట్ల కలిగినను కలుగును కాన 
నో జీసిలేన, క దావి వి అత్యొహితం లు 

నటే పోయెదను. 

భవేత్. తత్ త కేవ గచ్చామి. 
[ఇతి నిహ్క్య న్నా. [అని నిష్కు_మించును. 

ఇతి (ప్ర వేశకః, 

ఎక నా జనాలని నామన జలు. వరత జ ట్ల తాలుకు తా రారాలనాలాతకోతలు వాలాను 

'కాఇ్బు.---అణువాఇషఅ. తుళ్లి జ్లీంభూ దాఏ మమ హకాదో గజ అ సఅం చేవీఏ 

వాఇదో. 

మనో. తేణ నచ్చ తుమం, ఏసా స్ట దేవీ తాఏ ఎవ్వ సహ దంతవలఖీ ఏ చిట్టఇ. 

కాబ్బు---తా భట్టిణీసఆసం నషం 

మనో చిరం క్ట, మే ఆగజ్షిఆసఆసాదో .ఆఅదాఏ. దిఢం తివి క్లై క్లా సాఠవ నిల 

అ త్తణో జీవిదెణ; కచావి వ భవే, తా తహీం ఎవ్వ గః గమ. 



చతు ర్ ఒ జ్యా, 
తదేక ——— 

(తతః (ప్రవిశతి సోద్వేగా ఆసనస్థా 

వాసవదత్తా సాంకృత్యాయన్సీ విభవత 

శ్చ పరివారః.) 

సాంక్స.-._...రాజవు | ; “అల 

ముద్వేగేన) నేద్భకో వత్సరాజః 

కథ మిళ్ధేంగత మహి భవత్యా 

మాతృష్వుసృపలిం విజ్ఞాయ వత్స 

రాజో నిశి నః స్థాస్యతి * 

వాస. (స్యాసమ్ భగవతి, 

అతి బుజుకా ఇదాసిం త్వమ్ యస్య 

మయా న కార్యం, తస్య మదీయెన 

జనేన కిం కార్యమ్ / అర్జు కాయా 

యు కృంమ మైతే దాలిఖతుమ్. సొ 

వున ర్ఞానాతి అ ద్యావి తాదృ శ్వే 

న వాసవద త్తెతితన వున శేష ఆర 

ణ్యి కావృత్తా నః (పత్యతుః తత్క. 

థ మేత ద్భృణసి శ 

సాంకృ.___యత ఏవ (ప్రత్య 

శు మత ఏవ (బనీమి; తేన నను 

కౌముదీ మాహూూత్న వే త్యం 

హోనితుం తథా కీడితమ్. 

శి 

(అంతట దుఃఖా(క్రాంతు రాలై ఆసనస్థ 

వాసవదత్తయ్యు సాంకృ త్యాయనియు విభ 

వంబుగ”ా పరివారగమును (పవే.) 

సాంకృ.--- రాజకుమారీ, దిగులుపడ వ 

లదు ఇట్రివాండు కాండు వత్సేరాజుూ, నీతల్లి 

తోంబుట్టువుయొక్క_ పెనిమిటి యిటు (వంటి 

యిడుమపా) లయినా.6 డని యెణిణ్ని వత్స 

రాజా నిశ్చింతగా నుండునా * 

వాస.---(కన్నీ శ్లతో) భగవతి నీవు 
ఇపుడు మిక్కిలి చిన్ననిదానవ్వు ఎవనికి 

నాతో పనిలేదో అతనికి నావారితో "నేమి 

పని ? అమ్మకు తేగును నా కిట్టు బాయుట, 

ఏల యన-ఆ మె ఇప్పటికినివాసవద త్త మును 

పటివంటి బే అని తలంచుకొనియున్న ది. నీకై 

ననో-ఈయరణ్యి కావృ త్తాంతము (ప్రత్యక. 

ము. మణీ నీవును ఇట్లు చెప్పుదు వేమి! 

సాంకృ.--నాకు (ప్రత్య క్షమయిన కార 

ణమున నే పలికెదను. ఆయన నిశ్చయముగా 

కౌముదీమపళోత్సవములో నిన్ను నవ్వి౦చు 

టకు అట్టు ఆడిగాడు. 

వాస... ..భఅవది అదిఉజ్ఞాఆ దాణిం తుమం. జస్స మఏ ణ కజ్జం తస్స మమ 

శీరఏణ జతేణ కిం కజ్జం ? అజ్ఞాఆఏ తు జుర్తం మమ ఏదం ఆలిహిదుం. సా ఊణ జా 

ద్ధి చ ఒకు న య న కాది అజ్ఞ ని తారిని ఎవ( వాసవద తే త్తి, తువా ఉణ ఏదం అరణ్ఞిఅవు త్తంతం పచ్చక్టం; 

తా కవాం ఏదం భణాసీ? 
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వాస... భగవతి, ఇత్థం సత్యం 

హాసితాస్కి యేన భగ వత్యాః వు 

రత్రో లజ్జ్ఞయా కథ మపి తిష్టామి. 

త ల్కిం తదీయయా కథయా? 

ఏత నెవ పతపాతే నె తావతీం 
Ou 0 

“తాని భూమిం నీతొసి , ఇతి రోదితి. 

సాంకృ్ళ-___ రాజవు త్రి, అలం 

రుది తేన; నేద్భశో వత్స రాజః, (వి 

లోక్య) అథవా (పా'ప్తవ చాయం 

వత్పరాజఖయ స్తే మన్యు పమార్థ 

నం కరోతి. 

వాస __మనోరథా నే భగ 

వత్యాః. 

(తతః (ప్రవిశతి రాజ్యా విదూపక శ) 

రొజా త్ర వాభ్యు పాయః 

ప్రియాం మోాచయితుమ్? 

విధదూ..___ఫో వయస్య, ము 

ఇ ఏపాదమ్. అహం తే ఉపా 

యం క థయిష్యూమి, 

రాజా-(సహాగ్ట మ్ వయస, 

త్వరిత మధభిధీయతామ్. 

వాస...భగవతీ, ఇట్లు నిజముగా నవ్విం 

పంబడితిన్సి కావుననే భగవతియెదుట లజ్జ 

చెత ఎట్టకేలకు ఊన్న దానను. ఏల ఆవిషయ 

ముంగూర్చినమాటలు * ఈపవపాతముచే 

తే ఇట్టి దశకు తేంబడితిని, 

(అని యేడ్చును 

సాంక్ళ. -__ రాజఫుత్రీ; ఏడువక్యు 

వత్స రాజు ఇట్టివాండుకాండు. (చూచి 

పోనీ, నామాట లేల రానే వచ్చినాండు నీ 

న్లోకముం దీర్చువాండు వత్సరాజు, 

వాస. ఇవి భగవతి కోరికలు, 

. (అంతట రాజు విదూపషకుండును[ ప్రవే) 

రాజు--ఏమి యుపాయము (వ్రీయను 

విడిపించుటకు ? 

విదూ. _వయస్యు (జా వగవకు; చేను 

నీక ఉపాయము చెప్పెదను. 

రాజా.--వయ స్యా) త పరగణా చెప్ప 

వోయి, 

నం. 

వాస.__భఅవది, ఎత్త సచ్చం హసనీదమ్మి జేణ భఅవదీఏ పురదో లజ్ఞావీ కవావీ 
వి చిట్టామి. తా కిం తక్కే_రకాఏ కహాఏ! ఏచదేణ ఎవ్వ పక్ట్రవా దేణ ఎ త్రీఅం భూమిం 

జీదమి * 
య్ 

వాస,---మణోరహా దాణీం ఏడే భఅవదీఏ. 

విదూ.---భో వఅస్స ముంచ నిసాదం. అవాం దే ఉవాఅం కహఇస్సం. 
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విదూ.._భో స్త ౧౦ తౌవ ద 
ఆ జర ర అదం అహ wd 
ms సమర సంఘట్ట (వహో 

త బాహు సాల వున రవీ అనేక 

రాజ్కీ. 

గజ తురగ పదాతి దుర్చిప.వా జ 

ల సముదితః, త త్పర్యబలసందో 

న అ న్వఃవురం సంవీడితం క 

తా వదానీ మే వారణ్య కాం 

మోచయ. 

వాజూ,----వయస్య, అశక్య 

ముసద్యమ్. 

విదూ.___కి మ (తాశక్యమ్ః 

యతః కుబ్ద వామన ముగ్గ స్థవిర 

క్ ఇబ్బకీ వర్ణం మనుప్యో౭_పరో నా 

స్స్ తత్ర, 

చాజా, —(సావజ్ఞమ్) కి మసం 

బద్ధం (పలపసి! దెన్యాః (పసాదం 

ముక్య నాన్ఫో౭_ స్త వ్ట్స్యా వొ 

తాొభ్యు ఫాయః, తత కథయ కథం 

'దెపెం (పనాద యామి, 

విదూ..___భో మాసోపవాసం 
కృత్వా జీవితం ధారయ, య దె 

యు ద ర్ 5% 

విదూ._ఓయ్యి నీ వయిననో “వెళ్క్ళుపాో 

రులయొ త్తడులలో తిన్న దెబ్బల మచ్చల 

తోడిబుజముమాంకులవాండవు, పయిగా, 

గజతురగప దాతుల బెట్టి దంవు దాణువతో 

లేచువా(డవు. కావున 'సమ స్పసెన్య సంఘా 

తముతో అంతఃపురమునకు ముట్టడి వైచి 

ఇప్పడే ఆరణ్యికను విడిపింప్రుము, 

రాజు._వయస్వ్యా, అసాధ్యము నుపదే 

కించిలివి, 

విదూ._ఇందు అసాధ్య మే మున్నది 

ఏల యన అచట గుజ్జు కుటుచ వెంగలి ము 

దుక యంగజాలలు దప్ప  వేజునరుండు 

లేడు. 

రాజు,--(తిరస్కారముతో) ఏమి అసం 

గతములు (పేలం జొచ్చి తిని? 'దేవియొక్క 

యను[గ్రహము తప్ప ఈ(పియను విడిపింప 

ఒండు ఉపాయము లేదు. కనుక ఎట్టు దే 

విని అను[గ్రహీంపం జేయనగు సో చెప్పుము. 

విదూ..__ఓయి (ప్రాణాలు బిగంబట్టుకొని 

ఒక నెల యుపవాన ముండు అంతట చేని 

భో తుమం దావ అగేఅసమర 'సంఘట్టప్పహారంకిద బాహు సాళో పుణో 
క అణో అగఅతు రఅపదాఇదువ్వి సహ బలసముదిదో, తా సవ్వబలసందో "న చూ అం లేజారం 
సంపీడిఅం కరిఅ చాణిం ఎవ్య ఆరణి అం ముంవా వేహి, 

విషమా. కీం ఎక అసక మ జదో కుజ్జవామణముద్ధ కరక ంచుఇవజ్ఞ జదో మణుసో ్ స 
అవరో ణస్థ తహిం. 
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నం దేవీ చల్లి |ప్రసత్స తి. 

రాజా. (విహస్యు అలం ప 

కహాసేన. కథం కథయ దేవీం |పసా 

దయిప్యామి. 

ధ్బృస్ట్యః కిం వురతో ఒవరుద్ధ్య 

విహాసక గృహ్లోమి కహ్ధైవియాం * 

కిం నా చాటుశేత| పపజ్బురచ 

నా పతాం కరిష్య్యూమి తామ్! 

కిం తిభ్టూమి కృ లాళ్షులి ర్నిపతి 

త్రో దేవ్యాః పునః సాదయాః* 

సత్యం సత్య మయా న వే 

ద్యనునయ స్తస్యాః కథం న్యా దితి, 

త దేహి చేపీసకాశ మేవ గ 

బా వః. 

వమ గచ్చ త్వమ్. 

అహం వున రా తథ మపి 

ధృష్ట్రః (సక) పురతః అవరుధ్య 
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చండి గచా (పసన్న యగును. 

రాజు. --(నవ్వి) ఎక 'సక్కెమును నిలు 

పు. దేవిని ఎట్టు అలుక దీర్తునోూ చెప్పు, 

దిట్టత నము వహీంచి యెదుట అడ్డపడి 

నవ్వుచు (ప్రియను కంకమున కౌయణిలింతు నా? 

ఒండె, బుజ్జ్ఞవంపునూటతులు మెండుగా వి స్ప 

రముగా పలికి (ప్రసన్నను జేయుదునా! 

(ఒండే) మజల తత్ప్చాదముల (వాలి శే 

లోోద్సు కొని నిలుచుందునా! అహో దేవికి 

అలుక యొట్లు తీటు సౌ ఎటు(గను. ఈమా 

ట నిజము నిజము, 

కావున రా దేవికడ శే పోవుదము. 

విదూ.-- అయ్యా, నీవు ఫో. నే నేమో 

చెజనుండి ఎట్లో తప్పి వచ్చితిని. కనుక 

విహ'సకొ (పీయాం కో గృహ్హాోమి క్రివ్ప్ 

దిట్లరి (నై) ఎదుట అడ్డగించి నవ్వుచు దయితను మెడయందు కవుంగిలింతున్సా (అథ) 

వా తాం చాటు శత (ప్రపష్బు రననా (పీతాం కరిష్యామి కిమ్ అట్లు గా దేని అక్కాాం 

తను బుజ్జవంపుమాటల వందల వి_స్థరముయొక్క యల్లీకచే సంతుష్టనుగా చెయుదుచ్యా 

దేవ్యాః పాదయోః పునః నిపత్య కృత అజ్హైలిః తీస్థామి కిమ్ = బేవియడుగులందు "వెం 

డియు (వ్రాలి చేయంబడిన యంజలిగలవాండ్ననె (శేల్యోడ్చి) నిలుతున్యా అహో తస్యాః 

అనునయః కథం స్యాత్ ఇతి న చేది సత్యం సత్యమ్ = అహో దేవికి సాంత్యేనము 

ఎట్టు అగునో అది ఎటుంగను నిజము నిజము. 
ల. 

న! ఎయవాయడానానాజారాణాఉణాలా-? 

విదూ.--భో మాసోపవాసం కరిఅ జీవిదం ధాశెహీ. జది ఎవ్వం దేవీ చండి పసీ 

దిస్పదిం 

ఏదూ.---భోగచ్చ తుమం. అహం ఉణ దాణిం ఎవ్వ బంధణాదో కవాం వి పరి 

బ్భృంసీఆ ఆఅదే,.తా గమిస్సం, 
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వర్షిభ ఇ్యాగతః, త్ర ద్దమివ్యూమి. (ఇంటికి) పోయెదను. 

రాజూ..___(వివాస్య్ర కళే గృహీ రాజు. (నవ్వి మెడ పట్టుకొని బలిని 
త్వా, బలా న్నివ_క్ట్య) మకార; ఆగమ్య మెయి మటబిలించి) రావోయి మారడా 

తొమ్.(పర్మిక మ్యావలోక్య చ) ఇయం (నడచ్చి చూచి యు) ఇదిగో జేవి దంతవం 
చ్చ ద న్లవలభీ మధ్యా నే. మావ " భియందు కూర్చున్న ది. సమోవీంచెదను, 

ర్ [లజ్తించుచు 'సమోవపించును, దుపస'గ్వామి. [సలజ్ఞ ముపసర్పతి. స 

(వాస, ఆననా దుత్తిస్టతి. [వాస, ఆసనమునుండి లేచును. 

రాజా,-- రాజా, 

'కింము క్ష మాసనో మలం ఏల యాసనమును వద లెదవు? 
మయి సంభమేణ; నాయెడల (ఈ) తొట్రుపా కేల! డన్నిన 

నోణ్గాతు మిలే ముచితం నడుముగల దానా, నాకై యిట్లు లేచుట 

మమ తా_నమభ్యే; సరిగాద్యు చూడ్కిని దయచేసిన మాత్రా 
దృష్టి |పసాదవిధి నూత న వశ్యుం డయ్యెడి యీ జనుని అత్యాద 

హృతోజ నోఒయ రముచేత ఏల వెజంగుపటిచెదవు. 
మత్యాద౭ేణ కి మితి 

కీయ సే విలశ్ ౩ 

2 నాన. (ముఖం నిరూప్య) రు వాస(ముఖముం గాంచి) ఇపుడు 

లత. ఇదానీం త్వ మని, నీవు వెజంగుపడీన వాండచవే అయితివి. 

ఓ తాన మభ్య = డస్పీన కవునుగలదాన్సా ఆసనమ్ కిమ్ ము_క్టమ్ = ఆస 
నము ఏల వదలంబజినద్హి మయి సంభ మేణ అలమ్ = నావిషయ మె తొట్రుపాటు 
వలదు మమ ఇల్లమ్ ఉల్లాతుమ్ ఉచితం న==నాకిణకో ఇట్టు లేచుట తగినది కాదు, 
దృష్టి (ప్రసాద నిధి మాత్ర హృత; అయం జనః కిమ్ ఇతి అత్యాదరేణ ఏిలక్న (కీయ తే= 
చూప్రుయొక్క_ అన్నుగవాముయొక్క_ చేయుట మ్మాత్రముచేత  లాేే(గానంబడెడి యీ 
జనుండు ఏ మని అధిక గౌరవము చేత విలకుండు-గా చేయయుడుచున్నా (డు. తా స్త 
మ్య... హీతు౫ర ము * కావ్యలింగాలంకారము, ఊ_తేరాగమున * విషమాలంకా 
రమ్ము “విషమం వర్ణ్యతే య్మత్రే ఘుటచా ౬ ననురాపయో +.’ స 

2. శలు(డవు నీవు, నీకెక్ళ_డి వెజంగు? అని న 
దా మ లాలన కారాయ టా. రా అతా ల. అ ఒ టం ము అమ చ Pn _ _ _ జూ 

చ “విలక్టో దాణిం తునుం వూోసి, 



చతు నో2. ఇం థ్ l= 

రాజా వీయే సత్య మహం 

వలకు, యత్ (పత్యకుదృష్టా పరా 

ధో భవతీం (పసాదయితు మి 

చామ. 

సాం౦కృ్ళ. (ఆసనం నిర్ది శ క 

యళత మాసనపరి గహః, 

'రాజూ.._....(ఆసనం నిర్టిళ్య) ఇత 9 

తో దే వ్యుపవిశతు. 
(వాస, భూమా వుపవిశలి, 

భూమా 

వుపవిష్టా చేవ! అనా మ ష్య తె) 

నోపవిశొమి. (ఇతి భూమా వుపవిళ్య) 

“రాజూ._---ఆః కథం 

ప్రియే, (పసీద (పనీద. కి మేవం 

(పణ లేఒవి వుయి గభిరతరం కో 

ప ముద్వహసి! 

(భూభప్టం న కరోమి. రొద 

ముహు రుగ్వాతుకే, "కేవలం; 

నాసి (పన్ఫురితాధరా౭.నవర 
తం నిశ్వాస మే వ్ ద్బ్స్ససి; 

వాచం నావీ జహాసి తిపుసి ప 
© 

రం (పథధ్యాననమానన్యా 

కోప సె నిభ్భతో=_తి వీడయ 

తి మాం గూఢ పహారోపమః, 

ము గ్లేకు ణే ముగ్గ = సుందరమయిన - ఈతుణే = 
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రాజు, (పీయ్యా నిజముగా "నేను విల 

తుండన్సే ఏల యన (నా) తప్పు (పత్యకు 

ముగా కనంబడీనను, నిన్ను అనుగ్రహము 

వేడ వచ్చి నాండను. 

సాంకృ..._.(ఆసనముం జూాపీ) ఆసన 

మును అంగీకరింపందగును, 

రాజా. (అసనముం జూపి ఇట ఇట 

బేవి కూర్చు ండవలయును. 

[వాస చేల గూర్చుండును, 

రాజు, అయ్యా! ఏమి “నేలంగూర్చు 

న్నే దేవి! నేనును ఇటే గూర్చుండెద 

ను, (అని నేలం గూర్చుండి) (ప్రియా కరు 

ణింపు కదుణింపు, ఏమి! (పణతుండ నెసను 

నామాంద నిట్లు లోలోపల రోనము చా 

ల్చియున్నావు! 

ఓవామలో-చన్యా బొమలు ముడీ వేయ 

వుగాస్తి మాటిమాటికి ఏడువను మాత్ర మే 

'డ్చెదవు; మోవి యదురుట లేదు గాని స 

దా నిట్టూర్పులను నిగుడ్చుచునే యున్నా 

వ్యు మాట మానవుగాన్సి ఏమో ఆలోచన 

త్రో 'నెమోము వాంచి యున్నావు నీ 

గూఢకోపము సె కగపడనియుపఘాతము 

వలె నన్ను కరము నొగిలించుచున్న ది. 6 

"నేత్రమలుగలదాన్నా 

(భూభజ్ఞం న కరోషి = బొమముడి సేయవు (గాని, ముహుః శేవలం రోదిషీ == మా 

టిమాటికి ఏడువను మాత్రమే డ్బెదవు; (ప్రస్ఫురిత అధరా న అసీజ(ప్రకట్నమైన యదురు 
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న పనీద (వియ్ (పసీద, 

(ఇతి పాదయోః పతతి. 

వాస __అతినుఖత ఇచానీ మ 

న్మః కసా ద్దుఃఖతం జనం వికారయ 

నిర ఉతి పో తిష, కోజ_ త కు 
_o 98 ౨9 

వీతః? 

సాంకృ.--_ఉ త్ మహారాజ 

కి మనేనః అన్య దేన తావ దు 
'ద్వేగకార ణి మస్యాః. 

రొజా.-(ససంభ్రమమ్ భగన 
త్రి కి మన్యత్ ఫి 

[ సాంకృ. కరే కథయతి, 

రాజా, — (వివాస్య) య ద్యేవ 

మల ముద్వెగేన, మయావి జ్ఞాతమ్. 
సిద్ధ వ చాసికా (ప్రయాజనే 
చేపీం వర్గయిష్యూ మోాతి నో క్షమ్. 
అన్యథా కథ మహం దృఢ నర్మవృ 
త్తాన్సే విసబ్ద స్తిసామి? త త_తిప మం కార mp --౨అ 

యా న్యహోని తద్యార్హాయా ఆగ 
తాయాః! ఇదం చతత వర్తతే. 

పియా కరుణింపు కరుణింపు, 

[అని పాదముల (వాలును, 

వాస,---నీ. విప్రృడు అతీసుఖమున ను 

న్నా (డవు. ఏల టుఃఖుమునం బడియున్న 

దానిని వెక్కిరించెదవు! లే "తెమ్ము. ఎవీ 0 

కుడ కోేపించినారు? 

సాంకృ.--- లెమ్ము మహారాజా, -ఈజో 

లి యేల? ఈవగపునకు కారణము వేపే, 

రాజు... (ఆకులపొటుతో) భగవతీ, 

మటి యేది? 

[ సాంకృ,. చెవిలో చెప్పును, 

రాజూ, (నప) అటులేని వగవ న 

క్కు_ఆలేదు. నాకును తెలిసినది అయినను 

ఈ ప్రయోజన మెట్టు నెబవేబునో అప్పు 

డు దేవిని అఖినందింప నెంచి ఇపుడు చెప్ప 

కంటిని. అంతియగాని నేను దృశవర్మవిష 

యమున అక్కఅలేనివాండ నె యుండదు 

నా? అచటి వా ర వచ్చి కొంచెము దినము 

చే అయినవి. అచ టిసిచి యిది. 
బధ 

తోడి మోవిగలదానవు కావు), (అయినను), అనవరతం నిశ్వాసమ్ ఉఊజ్జ్బసీ ఏవ = సదా 
నిట్టూర్పు నిగుడ్చుచునే యున్నావు అపి (చ) వాచం న జహాసీ = మటీ (యు) మా 
టను మానవు పరం (ప్రధ్యాన నమ ఆననా తిస్థసీ = కాని |ప్రకృష్ణమయిన చింత చేత 
వంగిన వదనముగలదాన్నవె యుచ్నా వ్రు నిభ్శతః చే కోపః గాథ ప్రహార ఉపమః మామ్ 
అతి పీడయతి = గూఫహమెన నీకోపము వెలికి కనంబడని యభిఘాతము . సాటి గాల 
దై నన్ను మిగుల నొగిలించుచున్న ది. క ఉపమాలంకారము, 

Ts 
వాస. అదిసుహీదో చాణిం నీ. కీన చాణిం దుక్టిదం జణం విఆశేసీ? ఉసేహీ 

ఉహ్. క్రో ఎక కువిదో? 



CREE _న్షబాన్యావిషయో విహాత్ర 

(పతొపః 

దుర్ల ఆ కలీిబ్దహత కః సహసా (పవిశ్య 

| పాకారమా తశరణః కీల 

న ర్వతే=.సౌ. 

తద వస్థం చ తమ్, 

- నిర్ట్రూ_ కా న్లిమన్లం (సతిదినవిరమ 

ద్వీరదా 

శశ్వత్సంశీర్య నూణద్వి పతురగ వరం 

హణని శృేషరాన్యవ్ 

అద్య శ వా విభగ్న్నే యుడితి మ 

వ్ బలై ః సర్వత స్తత దు 

బద్ధం యుద్ద హతం వా వా భగవతి స్. 

తన్నే. కన్యని త్యం క ళిద్వమ్. 

సేరబృన్షం 

1. అసౌ కళిజ్ఞవాలేక 8 == / ఈ పాడుకళింగుయ, 

లు ఆవాడుకలింగుని (కో 

శమును పట్టుకొని వాని ప్రతాపమును పాత 

మార్చినంతటు వాండు తటాలున దుర్గము 

సొచ్చి (పాకారమాత్రమే రతుకముగా ను 
న్నా 6ండు, 

ఆదశలాగే నున్న యాతనిని, 

భగవతీ, సెంజెప్పినట్టు తనబయటి టేశ 
ము పట్లినందున దుర్చలులడై యున్నయాక 

భింగునియొక్క వీరభృత్య సము దాయమును 

దినదినము తా ప్రుమాపీ మంచిమంచియీను (గో 

లను గుట్ట ములను సర్వ దా కూల్చి సై సెనికుల నం 

దజిను లెగటార్చి, చేథో శేపో మన సేనలు 

ఆదుగ్గమును క్షణములో పడగొట్టి వానిని 

బందిచేసీన వనియో యుద్ధములో పరిమాక్సి 

న వనియో వా_గ్గను త్వరలో నీవు వినెదవు. 

విజయసేన పురస్పవైః -ౌః 
ఆ బలెః = విజయ సేనుడు ముందునడచువాండు (నాయకుడు) గాల యామన 
సేనలచేత్క,ఆక్రా_న్ల బాహ్యా విషయః పిహుత (పతాహః (న 

చదేకముగలవా(డును కొట్టంబడిన పర్నాక్రమముక లవా(డును (వ), 

క్) పట్టంబడిన బయటి 

తా దుర్గం (పవి 

శ్య==తేటాలున దుర్చము సౌచ్చి, (ప్రాకార మాత్ర శరణః వ ర్లతే కిలా (ప్రనారి మ్యాత్రమే 
Ee తా నున్నా (డు సుమా. 

వీ కళిజన్ == 
౧ 

wy ఎద చెయయబడినది.], నిర్దిష్ట ఆక్రాన్లి 

కలింగుండు (ఆం(ధవ్యవహారో చితము గా విభ కివినిమయము 
మస్టమ్ = పూర్యో క్ష మయిన 'దేశాాకమణమువేత 

దుర్చలుండును, (పతిదిన విరనుత్ వీర దాసేర బృన్ష మీ=ాదినదినము రూపబుచున్న_ వీరు 

“లయు భృత్యులయు. సమాహాముక లవా(డునుు శశ్వత్ సంశీర్యమాణ దప తురగ 

వరమ్ =మాటినూటికి చచ్చు చుస. మంచియేనుగులు ఉ _త్రమాశ్ళమయులును గలవాడును 

శ్నీణ నిశ్శేష సోన్ = క్కుయించఛిన 'సకలవమయిన 

14 

సైనికులు గలవాండును (అయ్యి, 
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మతర మేన భవత్యాః కథితం మ 
యూ కి మృ పతివిధాయ వత్స'గా 

జః న్ధస్య ఫ్రీ లి, 
య 
వాస..__య ద్యేవం (వియం 

"మే (వీయమ్. 

(ప్రవిశ్య (పతీహారీ) 

జయతు జయతు భర 

ఏహ ఖలు విజయసేనో ధృఢ 
రికా అల్ల వరక ఖ్బుకిసపి తో హర్ష సముత్సు 

ల్ల లోచన; [(వీయం నివేదతు కామః 

దార ల్రోతి, 
అ 

వాస.___(స్షితమ్ భగవతి, అ 

హాం తర్క.యామి పరితోవ్ తా 
re అని స్ సా ర్యపు శ్రే జాలి, 

సాంక్ళ. వత్స రాజపవపాతి 

సీలు ల్యహం ళ్ క్రిషి ద్భ ఏమి. 

ద్రియదడద ర్చి "కౌ, 

సాంకృ...-- రాజప్రు త్రీ, ముంటే "ేను 
నీతో వెప్పియుంటిని(గద్యాా కీవత్సరాజు 
(పతీకాగము సేయక, యొప్బరికించు నా 

అని 

వాస.---ఇట్టుల యీని నాకు మిగుల 
(వీయము, 

((పతీహారి (ప్రవేశించి) 
జయము ఏలినవారికి. వీండుగో విజ 

య సేనుండు దృథవ_ర్షకంచుకితో. గూడ 

సంతోపవికనీతన్నేతుండై (పీయము చెప్ప 
వాదే ద్వారమున నున్నా (డు, 

వాస... (చిటునవ్రుతో) భ వలి ఆ 
గ్యవుత్తు డు నన్ను మిక్కిలి సంతోష 
వెట్టినాం డని' "నేను తలంచుచున్నా ను, 

సాంకృ,. ---వత్స రాజుమో (ద సక్షుషాొ 

తినిని గదా "నేను. నే నేమియు చెప్పను. 

రాజా.__కీ నుం (ప వేశయ తౌ, రాజు,--త రగా (ప్రవేశ పెట్టుము వారిని, 
అద్య(వ్యాశ్వః వా మమ బై; తత్ర దున్లె విభ గ్నే(సత్రి=-నేండో శేపో నావందులచేళ 
ఆదుగ్టము కృుణములాో పడంగొట్టయిడినది కాలంగా బద్దం (వా) యుగే హుతం చా == బంది సేయబడినాండని (యో పోర కెళటార్పబడినా(డని యో భగవతి త్వంనచి: రాత్ (శ్రోప్యసి = భగవతీ నీవు త్వరలో వినెదవు, 
విరమత్ _రమధాతువు విపూర్వమయిన పరస పది యగును, దాసేరక దాసేయ శ్చ సేనాయాం సమవైతి నెనిక ః సెన్య శ్చ, Fr గా మవాజమాడాలు.అ.. వ Te 

వాస,-__._జఖ ఎవ్వం వీఅం మే వపీఅం, 

నచిరాత్ సను _స్తపదము, 

దాస్యా అపత్యం 

చానా పానకాల నాన 
మున 

జ ( 
మె 

వ 

(పతీ.._ఏసో ము విఅఅనేణ్లోో దిళవమృక ౦చుఇ సహీ-ఓ వారిస సముప్ఫుల్లలో అణో వీఅం ణివేదిదుకామో దువాశే చిట్ట. 
వాస. భఅవది జహ తళ్తే_మి పరితో సిదమ్షి అయ్యవు త్తి ఇత్తి, 



చతురో జక, 

థ్ లా 

(పతీ. తథా, [ఇతి నిప్మా_ నా, 

(తత; (ప్రవిశతి విజయ నేన; కుకీ చు 

కా. క ఇబ్బ్బకీక అద్య 

స్వామినాదాః దప్టవ్యా బ్రతి య 

త్పత్య వమునుపమం క ముకి నుఖాతి 

క ఇ్చు----- అవితథ మేతత్. 

సళ్య) 

నుఖ నిర్భరో౭ న్య థావీ 

న్య్వామిన మవలోక్య భవతి భృత్వ 

జనః) 

కిం వున రరి బల పిఘుటన 

నిరూ సథ ._పభునియోగభరః 2 

ఉభొ._(ఉపసృత్య) జయతు 

సామా [రాజా ఉభొ వపి పరిప సజ లే. 

కషబ్బృ---- బెవి, దిష్ట్యా వర్ధసే, 

హళ్యా- కళిబ్దహతేక ౦ 

పై నిజే రాజ్య 

దేవస్య సమా వేనో 

నిర్వ్యూ థో విజిత న్ా 

వాసు__భగ వలి, 
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(ప్రతీ అమే, (అని నిష్క_9మించును, 

(అంతట విజయ నేనుండును కంచుకియ్మ ప్ర.) 

నిజ, “- అయ్యా కంచుకీ, ఇపుడు ఏలి 

నవారిని చూశెదను (గదా) అని అది యే 

సంతోషాతీ"కేక 

మును అనుభవించుచున్నా ను. 

మో సాటి లేని చెప్పలేని 

క ౦చు..--'సత్య మిది. కనుము, 

వేటు విధమునచేనియు దొరను చూచి 

"సేవక జనుండు సంతోషమును 

పొందును శత్రు సె న్యములను పగులంగాట్రి 

యేలికయొక్క_ ఆనతీబరువును ee 

మోచిన వాండు మటిీ (వానిమాట) చెప్ప 

వలయు నా? 

పట్ర రాని 

ఇరువురు,.__.జయము ఏలినచారికి. 

(రాజు ఇరువుర నుం గవుంగిలించును. 

కంచు.-చేవీ ఆహా నీకు మేలైనది. 
విజయ సేనుడు పొడుకలింగుని 

మార్చి నాదొరను ఆయనయొక్క. (అంగ) 

రాజ్యమందు స్టాసించి ఏలినవార యాజ్ఞను 

పరి 

"నెజ వేర్చి నాడు, 

వాస,---భగవత్సీ ఆనవాలు పట్రితి వా 

1. స్వామిపా దాః--పాదళ బ్దము (బహువచనాంతము) ఇచట పూజ్యవాచక 

మ్కు పూజ్యు. డయిన్న ప్రభువు అని యర్థము. 

2. నివ్యూ౯థ--ానిర్. = మ్ = as (వహ్ జా చ 

అనగా "నెజవేర్చంబడీన అని ఫా, * కావ్యార్థాప క్ట 
ద ద నా దా లాల దా 

(పతీ.=తేహ. 

—— నిర్వహింపంబడిన్న 

త్ధలంకారము. 
కాం. 1 1 జయుడు. అత్తో అలానా పవర ఇటా = అజా 

వాస.__భ అవది అహీజాణాసీ ఏదం కంచుఇం! 
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స్టేతం క ఖబ్బుక్నమ్ ర 

సాంకృ అక్ దర నాఫజూానా 

మి! నను స' వవ, యస్య హస్తే 

వ he క 
మాతృస్వునా లై స్ యు 

రాజూ---సాధు. విజయ సేన, 

మహా౯ వ్యాపారో ఒనుస్టితః, 
(విజ, పాదయోః సతతి, 

శ 
రాజా. దేవి, దిఫా వర్ల స్కై 

(పతిష్థిణో రాజ్యే దృఢవరా. 

వాస._(సహక్ష క్ అనుగృహీ 

తస క 
ఏిదూ.---ఈద్భ సె అభ్యుదయ 

అసి ౯ శాజకులే ఏత త్క_రణీయ 
షు 

మ్) (రాజానం నిర్ది శ్వ వీకావాదనం నా 

టయక్ళ గసురుపూజా, (ఆత్షనూ య 

క్టోపవీతం దర్శయక£-) _బాహ్మాణస్య 

సత్కా.రఇ*(ఆరణ్యికాం సూచయిత్వా) 

సర్వబన్థ మోతు. బ్రతి. 

రాజా. (వాసవద త్ మపవార్య 

ఛోటికాం దదత్ ) సాధు వయస్య 

సాధు! 

ఈకంచుకిని? 

సాంకృ*---ఆనవాలు పట్ట కేమి? ఇతని 
జీ న 

చత నిచ్చి యే గదా మాతల్లితోంబుట్టువు 

నీకు బొమ్మల జతను పంపీనది. 

రాజా. బలారే! నిజయసేనుండా! 

నొప్పకార్యము "నెజవేర్చితివి! 

(విజ, పాదములందు (వాలును, 

రాజా. దేవి అహా! నీకు "మేలు, 
దృథవర్శ రాజ్యమందు నెలకొల్పంబడి 

నాండుం 

వాస. (వాక్ట ముతో) అనుగ్రహింపం 
బడతిని. 

విదూ..---ఇట్టి గొప్ప మేలునందు ఇట్టి 

రాజకులనుందు ఇవి చేయవలయును; ఎవి 

యన-( రాజును చూపి నీకా వాదనము నఖిన 

యించుచు) గురుపూజ, (త నజన్ని దమును 

చూపుచ్చు[ బావ్మాణునికి సత్క్మా_రమ్బు(ఆర 

ణ్యికను సూచించి) చెజలోనిబారి నెల్ల 

విడివించుటయు, 

రాజు... (వాసవద త్తీనుండ్ అపవారిం 

చి చిటిక వేయుచు) సరి వయస్యు6డా సరి! 

1. బొమ్మలను పంపుట వాసవద'ర్రే యుజ్జ్ఞయినిలో నుండలగా, 

౨. ఆరణ్యికను సూచించుటక అభినయ మెట్లో ఊహీంచుకొనుసది. 

వాస... అణుగహిదమి. 
- పొ 

విదూ,.----ఈరి సే అబ్బుదఏ అస్సీం రాఅడలే ఏదం కరణిజ్ఞం, + , గురువ్రాఆ 
Man pn చాల శ్ ఎ న్ 
బమ్హణ చు సక గారీ వం ఈ సవ్వబంధణ స్ త్తి, 



చ తు రో ౭ బక. 

విదూ.._ భవతి కథం త 

మృత సమాదిశ సి? 

వాస —(సాంకృత్యాయనీ మవ 

లోక్య 'సస్మితమ్స్ మోచితా వాతా 

శన ఆరణ్య కా. 

సాంకృ.___కిం ణు తయా తప 

వాస.__యథా భగవతే 

రోచతే, 
స్ట నాంకృ.-..యట్యెవ మహా 

మేవ తాం మోచయామి. 

[ఇతి నిషా) నా, 

కఇబ్బు.._ ఇద మపరం సంది 

సం మహారాజేన దృఢ వర ణా- 

'త్వత్స)సాదాత్ సర్వ మేవ య 

థాభిలవీతం సంపన్నమ్, త చేశే 

సాణా _స్త్వ్వదియాః, యశేస్ట మి 

మా౯ నియోక్సుం త మవ (ప 

మాణ మితి. 

(రాజా సలజ్ఞ మధోముఖ ప్రీస్టతి. 

ఏజ.._._ దేవు న శక్య లె దేవం 
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విదూ._ అమ్మా ఈవిసయములో ఏమి 
యాసతిచ్చెదవు? 

వాస.----( సాంకృ త్యాయనిం గాంచి 

లేశనవ్య్య నవ్వుచు) (ఈ) చెడి బదికినవా 

నిచె ఆరణ్యిక విడిపింపంబడినది. 

సాంకృ. పాపము ! దానిని చెజునుం 

చిన "నేమి (పయోజనము? 

వాస. భగవలీయిచ్చ యెట్లో అట్లు. 

సాంకృ.అగ్లేని నేనె దానిని విడి 
పించెదను. 

[అని నిష్కు_మించును. 

క౦చు.--ఇట్టును మటి మహారాజుదృథ 

వర్మ సందేశించినాండ్పు *నీదయచేత సర్వ 

మును కోరినట్టు నెజవేటీనద్రి కావున ఈ 

(ప్రాణములు నీయవి, నీయిచ్చవచ్చి నట్లు 

వీనిని పనిగొన నీవే (ప్రమాణమవు.' అని, 

(రాజు లజ్జతో “ముగము చవాంచును, 

గ డా, ద విజ. దేవ్యా ఏలినవారి-వె దృఢవర్శ 

1. భగవ్నత్యె రోచతే. “రుచ్యస్టానాం (పీయమాణఃకి అనుటచే చతుర్థి. 

2. సాంక్ళ._పరి| వాజిక గావ్రన సత్కా_ర్యము చేయుటకు త్వరపడినది. అది 

నిష్క ) మణోపాయంబు నయినడి. 

వా'సస,----...మోఇదా వాదాసేణ ఆరజ్షఅ, 

వాస,..-జహూ భఅవదీఏ రోతఅది. 
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(పతి దీతివిశోపో దృఢవర ణః కథ 

యితుమ్. 

కణబు._ “య ద్యవి తుభ్యం 

(పతిపాది తాయ క (వియద డ్ కె 

యా అస్య ద్దుహితుః పరి భంశా 

న్న + అర్భబన్థో జాత ఇతి దుఃఖ 

మానీతీ ,౬ ావి వాసవదతాయాః 

పరిణ్మతా త దపనీత మే వేతి, 

బాస. (సా సకొ) ఆర్య క్ర 

ఇుకిక్కా కథం మే భగినీ పరి భ 

షో! 
వు 

కణఖ్బ్బు --రాజవు త్తి), తస్మి౯ 
ప్ అదు జమ రొ, ఇల్ 9 క భద్దహత కావస్క. నె విదుతే పతే 

అత మా oN ద 
గటి 2_ న్లఃప్రరజ గ దిష్ట్యా 

దృష్టా “మిదాసీం న యు కో మత్ర 
స్థాతు మతి తా మహాం గృహా 

ళ్ళ : <5 ప్ న్ షై వత్చి రాజా న్తికం (స్థితః. - 

తః స్నాసనాయ తాం విన్గ్వ కేతో 

ర. సే నిశీహప్న నిర సీ తెర హ్ నిష  నిర్లతోజని, యావ 

త్పతప యాగ ఇరాని తావ. త. 

రవీ తత్ సానం సహా వినరేతు. ్ కు 
సత నా స్థ ్రరృవ్యతాం నితమ్, 

ర్శ క 

కొం గల (ప్రేతివి శేషము చెప్ప నలవి గాదు. 

కంచు.-నీకో ఇయ్య బడిన (ప్రీయద 

ర్భిక మాకొవమారిత అగపడకపోయి నందున 

నీతో నాకు సంబంధము ఘుటిల్ల దాయె నని 

నాకు వంతకలిగియున్నను చాసవద త్తను 

నీవు పెంద్లీయయినందున . అదియును. తీజీ 

నదే.” అని. 

వాస.-._(బాస్పములతో) అయ్యా కం 

చుక్కీ నాచెలెలు ఎట్టు ఆఅగపడక పోయినది? 

కంచు. రాజపు తీ), కలళీంగహాతకు 

ని యానుట్ల్టడిలో అంలిపురిజనులు ఎక్కు 

డిశక్క_.డికో పరారి కాంగా నేను పుణ్య 

వశమున ఆమెను గాంచి “ఇస్ర డట నీమె 

యుండందగదు అని తోడ్కొని వత్సరా 

జుకడకు తరలితిని. అనంతరము ఆమెను 

వింధ్యకేతువు చెతిలో నుంచి స్నా నముసకు 

వెడలితిని. మరలి వచ్చునంతలో ఎవరో 

ఆచోటిని వింధ్య శేతునిం. గూడ క థామా 

(త శేషము గా నొనర్చిరి. 

1 భగిని అనలా తోడయిట్రినది, అక్క_.గాని చెల్లెలుగాస్కీ ఇందు జ చిత్య 
మునుబట్టి వల్లె లని యస్ధము (వాయయిడినది. 

వాస... అయ్య కంచుఇ, కహుం మే ఛఇణీ పరిబ్బట్టా? ; ల 



i రాజా. _(సనీ తక్) విజయ రాజు, _-(చిజునవ్వుతో) విజయ సేన్యా 
నేన్స కిం కథయసి? నము ఇదర 

కఇస్బు. తత్ర చాన్విస్యుతా | కంచూఅచట వెదకీయు (ఆమెను) 
మయా న (వాపా, తతః (పభృతి కాన్నవెలిని, అపా9నై యిప్పటికిని జెలి 

"దడా వ | య లేద్ద es నాద్యావీ జ్ఞాయతే క్వ వరత ఇతి. ఎటనున్న దో త్ 
ss ఇ 

en: ఆశల నునాలమా.) (అంతట మమోబ్ర్వ్రా |... 
మనో.-భట్టిని, పాణసంశ యె ఇ మమో,.___ జీ ఆదిను* 'పాణసం 

వరత వసా. తపనిసీ. శయముల 

వాన (సాం) కిం త్యం న వాసః---(కన్నీ శ్లతో) ఏమి నీవు (ప్రీయ 

యదర్శనా వృతా నం జానావు? దగ్శనవా గ నెలుంగుదువా? 
క్ ®) oo గో 

మనో.__న ఖ ల్యహం [పయ మూ. ప్రీయదర్శనవా గను శే నె 
దర్శనావృత్తాన్తం జానామి. “వఏపొ అులగు. ఇజే యారణ్యిక తేనెమిషచే లేం 
ey ల్యార కా క్ష కల్యవ్యపటే శే నా బడీనవిషమును (తగి (పాణసండేవాములో 
సీతం ఏవ.౦ వీతా (పాణసంశ యే నున్న దని నెను విన్న వించితిని. కావున కా 

కు క వవలయును చేని, వర్త్ వ తత నయా నివేదితమ్. 

రితాయతాం ఛటిషి, వ. భి, 
[ఇతి రుదతీ పాదయో: పతతి. [అని యేడ్సుచు పాదముల (వాలును. 

వాన.(స్యగతమ్) హో ధిక్ వాస. (స్వగతము) అయ్యయ్యో! ఈ 
హో ధిక్ (వయదర్శనాదుఃఖ మ న్లరి యారణ్యి కావృ శాంతము చేత. | ప్రియదర్శన 

1. ఆ నాశమను వేసినవాండవు నీవే గదా అని కాచ్చరికః 

2, కల్యవ్యప దే శేన__“కల్యం (వభాతే మధుని సై దశే నిరామరయే. కల్యా 
కల్యాణవాచి స్యాత్ ౨ హెమః, తేనె యని మిస వెట్టుటలో తనకు దుర్భరమెనప్రా 
ణమును వోంాొట్టున దగుటచే నత్వంత( ప్రియము గా నున్న దని యఖ పాయను, (దవప 
దార మగుటచేత తేనెమిష పెట్టుట. 

రన ద అ అం వుం లం 

మ నోౌ.__భ ట్టిణ్సి పాణసంసఏ వట్టది ఏసా, తవనస్సిణీ. 
వాస... ..కిం ఉణ తుమం పీఅదంసకణావు త్తంతం జాణాసీ! . 
మసూ.__ణకు అహం పిఅదంసణావు త్తంతం జాణామి. ఏసా క్ష ఆరత్షిత క 

వ్వవదే సేణ ఆణీదం విసం సాఇఅ పాణసంసనీ వట్టది_ చి ఏదం మఏ, ఖీవెదిధం, తా పరిక 
అదు భట్టినీ, 

3౭ 
3 
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త నూరణి కావృతాస్హన, అతిదు కొఅ కైనవనట అంతేరించినది. బాేకోలు 

రృనో లోక క దావి మా మన 

a సంభావయిప్యుతి. త చేత్త ! 

(త యుక్త కమ్, (Ct ఎమ్) 

నయ మనోర మ్మేణ్యర్ష CRE 
తామ్మ కత విప ని వష న జా నాగ ® కుళలః. దః 

ర స్రీ అమ్మప్రుతో లే త 

చూరమా నిమ్మెజ్యాన్తో., 
(తతః ప పవిశత మనోరమయా ధృతా 

వ. మాత్తానం నాటయ న్యా) 

ఆర.._--హళ్ళా మనోరమే క 

సా నా వునకారం (వవేశ యని? హం. 
మనో. (సవిహెదక్) హాోధిక్ 

హోధిక్ ! దృష్టి 'దేపేఒ ప్యన్యాః 

సమా కా నం విపేణ (వాసవద 

కృత) అము పా 
యస్య పర్షితాయస్వ,. గురూభూత 

మస్యా విషమ్. 

వాస._(ససం| భ్రమం రాజానాం 

అతి దుర్జనులు, ఒకవేళ నన్ను వేజువిధ 

ముగా (తలంచినను) తలంతురు. కనుక ఇ 

ది యిందులకు తగినది. ((పకాళము, సనం 

(భమము.) మసూరమా, శీ ఘుముగా ఇట 

కే దానిని తెమ్సు నాగలోకనున విషవై 
ద్యము నేర్చి నవా(డు ఆర్య పుత్తు్రంండు ఇం 

దులకు సమటు(డు, | 

[మనోరమ నిష్క_9మించును. 
(అంతట మసూరమచే' ఆదుకొనంబడి 

నద్ర విష వేగము అభినయించుచు ఆర (ప) 

ఆర... చెలీ మసూరమ్మా ఏల నన్ను 

చీంకటిలోనికిం నొనిపోయెదవు? 

మనో.-(వగచుచు) అయ్య అమో! 

దీనికంటికి సయితము విష 'మెక్కి_నది, 

(వాసవదత్తను చూచి) చేవ్సీ త్వరగా 

కావుము కావుము, మిక్కు_ట మయినది 
దీనివిషము. 

వాస.._(త త్రరముతో రాజాను చేయి 

హస్తే గృహీత్వా) ఆర్యవు త్త), ఆ ప్రి పట్టుకొని) ఆర్య పుత్రా, త్వరగా లెమ్ము, 
ఇగ అ అ గర్ <9 అ స్థ లఘ్ము పద్యత ఏపా తపస్విని. పాపము ఇది అడంగారుచున్న ది. 

వాను వద్ధి! హద్షి! పీఅదంసణాదుక్ల మంతరిదం ఆరణ్ణిఆవు త్త తంతేణ. అది 
దుజ్జణకో లోట కదాని మం అజ్ఞహో సంభావఇస్సది. తా ఏదం ఎక జా త్రేంం ... మ 
ణోరమే లహుఆ ఇనా ఎవ్వ అణేష్' తం. జాఅలోఆదో గపే- దపిస వెజ్ అజ్జఉతో లి 
ల్ల కుుసలో, 

ఆర, హొలా మణోర మే, కీస దాణింమ అంధఆరం పవేసే వీ? 
మప, 

సరితా కీ 4 
m0 ఆలి 

ఎహాది!: వ హు! దిట్టిదేసెవి అక్క_ంద్ధం వినేణ... 
న గురు ఈభ*దం శే సె విషం. 

.భట్టిణి 

వాసః, ,, అయ్యవు త్త ఉన్టైహి లహు, వివజ్ఞ ఏసా తవస్సిణీ, 



నుసస్ 

కళు.----(విలోళక్య్ర ను కీ 

శిలలు? రాజవుత్తా్యాః ప్రీయదర్శ 

నాయాః. (వాసవదత్తాం నిర్టిశ్య్ర) రాజ 

వత్తి, కుత ఇయం కన్యకా $ 

__ వాసఆర్య, విన్ట వ కేతే ర 

పీత. తం వ్యాపాద్య విజయ సేనే 

; నాసీతా, 

కఖ్బు-----కుత స్య దుహొ 

శ్రా? సె వేయం రాజఫు త్రీ పహ 

హతో స్తీ మన భాగ్యః!(నిపత్య భూ 

మా వుశ్రాయ) 'రాజవు త్తి, ఇయం సా 

వియదర్శికా భగినీ తే విపత్స్యతె. 

నోస్ ---ఆర్యవు త్త), పరితా 

యస్య పర్మితాయస్వ ! మమ భగినీ 
నిపద్య తె. 

'రాజా.___సమాశ్వేసిహి సమా 

శ్వసిహి, పశ్యామ సావత్ . కష్టం 

భో కషమ్ 
ల 

సంజాత సాన్షమకరన్లర సాం (క్రమేణ ది ది 
పాతుం గత శ్చ కలికాం కమలస్య 

భృబుఃి 

దగ్ధా నిపత్య సహ మైవ హీమేన చా 

118 

[అందణు చూతురు. 

కంచు,.-_(చూచి) ఈమె రాజఫు = 

(పియదర్శనను శేవలము పోలియున్న బే 

(వాసవదత్తను ఉఊర్జేశించి) రాజపు త్రీ): 

ఎక్కడిది యిక న్యక! 

వాస,-_-అయ్యా, వింధ్య కేతునికొమరిత, 

అతనిని పాలియించి విజయ సేనుండు "కెచ్చి 

నాదు, 

కంచు. అతనికి కూతు శిక్కు_డిడి? ఆ 

రాజఫు త్తీయే యీమె, అమా 1 చెడిలిని 

రా మందఫాగ్యుండను ! (నేలగహాలి, లేచి 

రాజపు త్త ఈమె ఆ పియదర్శిక, నీ చెళ్లె 

లు అ సమింపనున్న ది. 

వాస.---ఆర్యపఫుత్తాా కావు కావు! 

నాచెలెలు అంత మొందుచువ్నది. 
య 

రాజు, _ఊటిడిల్లుయు ఊజడిల్లుము. 

ఇదె చూతము. కటకటా ! కటకటా! 

మకరందరసము (క్రమముగా నుప్పలిల్లి 

నిండుకొనియున్న తామర మొస్టను (తాగను 

[నె తుషైద పోయియు( బోకముంటబే మంచు 

ఆక సీకముగా. గురిసి ఆమొగను మాడ్సివై 
జీ ౧ మా 

ie యాన ప యా నా 

Chr Es వింయుకేదుణో దుహిదా. తం వావాదిఅ విజఅ నేణేణ ఆశీచా, 

వాస, ._అయ్యవు త త్త పరిత్తాహి పరిత్తాహ్శ్ మహ భఇణీ పేవు షం 
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చామ పధ క హై ఫల _న్యభినా 

కన 

నునొరమ్ము సున ల తా 

వత్ కిం లే బోధ ఇతి, 

మనో.___సఖ్య కిం తే బోధి 

(సా(స్రం ఫున క్వాలయన్సీ సఖ్క నను 

భణామి “కిం తే బోధి బతి. 

(వీయ..-_.__(అవిస్పష్టమ్స్ య చేత 
దవస్థాం గత యావి మయా న మ 

హోరాజ్లో దృష్టః, 

[9 త్య భూవకొ పతతి, 

మ 

వఏపషూ మాలయ తిద మోావషణ 

యుగం, జాతా మ మానా దిశః 

కళ్టో౭_స్యాః (పతిరుధ్య శే, మ 

యద ర్చి "కొ, 

చినది విధి పీరు. మగా నున్న ప్పుడు కో 

కలు ఈగెజవు సుమా, 

మసూరమ్మా అడిగి చూడు నీ శే మేని 

కెలియుచున్న దా! అని, 

మనసూ. సఖీ నీ శేమేని తెలియ 

చున్న దా? (కన్నీ ళృతో మణుల కదలించు 

చు సఖీ, అడుగుచున్నాను గదా నీ శే 

మేని తెలియుచున్న దా) అని, 

(ప్రియ... అస్పష్టము గ్రా ఈయవస్థకు 

వచ్చిన దాన నయినను నాకు మహారాజు 

కనంబడ కున్నా (డు, 

(అని సగముమాటలో చేల గపాలును, 

రాదా, 

ఈ చెలికి కనుగవ మూంతపడు 

చున్నది, నాకు దిక్కులు చట్టు అయి 

నవి ఈచెలికి గాంతు అడుచు కొనుచున్న ది, 

భృజ్ఞః (క్రమేణ సంజాత సాన్ట్రు మకరన్ష రసాం కమలస్య కలికాం సాతుం గతః 
చ= లేంటి (క్రమక్రమముగా నుష్పతిల్లిన నిండు తేనియ (దవముతోడి తామర మొగ్గను 
(తౌగను పోనుం బోయినద్సి అసౌ హీ మేన సహసా నిపత్య దగా ఏవ చ = ఆ మొగ్గను 
మంచు ఆక సికముగా గురిసి మాడ్ని వెవను వెచీనది. న! రెండుచాక్యములలోే నిరండు 
-చకారములును గమనదపహూనములకు నడుమ విలంబము లేమిని తేలుప్రుచున్న వి, 

(క్రమక్రమముగా సర్వాంగ సౌస్థవము సంపూర్ణ మై అత్యంతము వరభోగ్యతను 
బొందియున్న యీ బాలను ((వ్రియదర్శికను) అనుఖవిందుటకు "నేను (వత్సరాజు) తమకప 
డుచున్న సమయమందే ఈయాక స్పికవిషపానము సంభవించి యీచెలువను | పాజణాంతము జరీ 

నకు దెచ్చినది, విధి నాకు వైరి యై యుండ నాకోరిక యేల యీడేటును !-_అని రాజు 
తలపోయుట (పస్తు తాగము, = * అప్రస్తుత పళంసాలంకారము, మూండుపాదముల* 
విశేషంబును నాలవ దాన సామాన్యంబును బు. వ అస్ధాంతర న్యాసము. 

మనో.__సహ్కి కిం తే బోపనో?, ..సహీ ణం భణామి కిం తే బోహొాత్తి, 
(ప్రీయ.---,. ,జం ఏదం అవత్థం గడాపఏ వి ముఏ ణ మహాశాఓ దిట్టో, 



చతు నో జ. = 

మ గిరో నిర్యా న్తి కృచ్చా/దిమా౭జ 

ఏతన్యాః శసితం హతం, మమ 

తను ర్ని శ్చేస్టతా మాగతా ; 
మన్యెఒస్యా విప. వేగ వవ హీ 

పరం సర్వం తు దుఃఖం మయి. 

వాస. (స్నాస్రమ్ | పియదర్భ నే, 

ఉలిపషు ఏష మవోరాజ S595 

—o0© గ్రాప్టలి. 

కి మిదాసీిం మయా అజానన్వ్యాప 

రాలర్య యన కువితా మాం నాల 

పసి త త్స నీద ప్రసీద, న ఖలు 
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నాకు ఇవే మాటలు కష్టముగా "వెలువడు 

చున్న న్ని ఈ చెలికి ఊర్పు నిలిచిపోయినది, 

నా దేనాము చెస్ట లుడిగినది 3 ఈ వెలికి 
విషమెక్కు_ట ద్మూతమే అనియు దుఃఖ 
మంతయు నాకే. అనియు, తలంచు 

చున్నాను, 

వాస.---(కన్నీ శ్లతో) (ప్రియదర్శనా 

లేవ్వే ఈతండే మవోరాజు నీయెడట ను 
న్నాడు చేను తెలియక యేమి తప్పుచేసి 

తినే ఇట్టుకోపగించి నాతో పలుకవు? మ 

న్నింపుము 'మన్ని౦పు ఇంకను తప్పుచేయను 

జుమా,(మి6ందు సూచి) హో పొడుదైవమా! నున ర ప్యపరాత్సా న్్? హో! దెవ | 
Mine ద గేనిపుడ తప్పుచేసీలీన్సి నావెల్లెలిని ఈ 
పహాతక ! కి మిచాపీం ము యాపక్క 

యవస్థకు 'కెచ్చిచూపించితిని? 
తం యెనైతా మవస్థాం గతా మె స్ట్ 

షూ 

భగినీ దర్శితా?[ప్రియ. యా ఉపరి పతతి, [వ్రీయదర్శికమింద పడును. 

ఏసా ఇదమ్ ఈకుణయుగం మిలయతి_ ఈమె యీకనుదోయిని మాయుచున్న ది, 

మమ దిశ; అగా జాతాః = నాకు దిక్కులు (గుడ్దివి (అగపడనివి) అయినవి; అస్యాః 

కః (ప్రతిరుధ్య లే=.ఈ మెయొక్క గొంతు అడ్డగింపంబడుచున్న ది, మమ ఇమా గిర 

కృచ్ళాలత్. నిర్యాన్ని = నాయొక్క యీనూటలు కష్టముతో వెలువడుచున్న వి ఏత 

స్యాః శ్వసితం హతమ్= ఈ మెయొక్క_ శ్వాసము బద్ధమైనద్సి మమ తేనుః నిశ్చేష్టతామ్ 
ఆగతాజనాదేహము. నిర్వా్యాపారత్వమును పొందినది అస్యాః పరం విషవేగః ఏవ 
హీ ఇతి=-ఈమెకు అయినసూ విషవ్యా ప్తి మాత్ర మే (అనియు), సర్వం దుఃఖం తు 

మయి (ఇత్రి=సమ స్తమయిన దుఃఖ మయినసూ నాకో (అనియునుు, మ న్యె=తలంచు 

చున్నాను, మోలనాదికారణములు ఒకరియందును ఆంధ తాదికార్యములు మణీ 

యొకరియందునుం జెప్పంబడినవి గావున, *అసంగత్యలంకారము, “విరుద్ధం ఫిన్న దేశత్వం 

కార్య పాతో్యో రసంగతిః. ; 

J వాస... .సిఅదంసకో ఉష్టోకి * ఏసో మహారాఓ్ చిట్టఇ. కిం దాణిం మనది 

_ అవరద్గ్షం అఆణంతీఏ) జేణ కువిచా మం ణాలపసీ? తా పసీద పసీద. ఇష్ట పుణో వి అ 

_ వరక్ష్మిస్సం. ..హో దెన్వహూదఅ! కిం దాణిం మఏ అవకిదం జెణ ఏదం అవళ్ణం గదా మే 

భబఇణీ దంసీదా!, .. 
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పెదూ __భో వయస్య, కథం 

త్యం మూఢ ఇవ! హస్ 2 వైపు 

((ప్రయదర్శికా మవలోక్య్ర) మూఢ 

ఏవాహ మేతావతీంవేశామ్తదహా 

"వునాం జీవయామి. సలిలం సలిలమ్. 

విదూ.-(నిష్క_మ్య పునః (ప్రవిశ్య) 

వత త్పలిలమ్. 

(రాజా, ఉపస్పృశ్య (ప్రాయదర్శి కాయా 

ఉపరి హస్తం నిధాయ మ _వంస్క రణం 

నాటయటథి. (పియదర్శికా శె రుట్తిస్టుతి 

నమ! + | జో జీవి వాస దిష్ట్యా | తు తా 

మే భగిని! 

విజ. అపో! దెవస్ట విద్యా 

(పఖానః! 

క ఇప్పు. _అౌాూ! సర్వ 

(తొ సతిహతా నరేన్ష్రుతా దెనస్య! 

1. నరేష్ట తా 
చననమనానాంల అ బన ఎల మును. త తదు లాలా కనులు కమతాలు తాము యయ. 

a) "రోం 

విదూ._వయస్యు(డా, ఏమి నీవు మూ 

ఢుండవుగా (ఊరక) ఉన్నావు! ఇది దిగు 

లునకు కాలముగాదు. విషముయొక్క_ గతి 

కుటిలయు గదా; కనుక చూపుము నీవిద్యా 

(పభావమును. 

రాజా, నిజమే యిది. (పియదర్శిక ను 

జూచు) మాథు(డౌనే(అయితిని) ఇంత నేప్టు 

మణియీో బాలను (బదికించెదను. నీళ్లు నీళ్లు, 

విదూ,---( వెలికే౧ మజల వచ్చి) ఇవి 

గో నీళ్లు. . 

[రాజు ఆచమనమువేసి ప్రియదర్శికవె 

చేయి యుంచి మం[తస్మరణము నఖీనయిం 

చును. (పియదర్శిక (కముక్రమముగా లేచును. 

పూస ఏమ నాస్రణ్యము! నా చెల్లెలు 

(బదికింపంబడినది. 

విదూ,__అపహాూహా! ఏలిన వారివి ద్యా 

(ప్రభావము! 

కంచు... అవాహో! చేవరచారి నేం 

భ్ - 1 (ద్రత అంతటను అడ్డు లేనిదిగా నున్నది!. 

నరపతిత్వము విష వెద్యత్వము, అని 'రండర్ధములు. 

విదూ..--భో వఅస్స్క కనాం తుమం మూఢో ఎవ్వ చిట్టసి! ఇ ఏసో విసాదస్స 
కాలో, విసమా క్ట గక వినస్స. తా దంసేహీ అప్పణో విజ్ఞాప్పహావం.. 

విదూ,-....ఏదం సలిలం. 
ఆ 5 pnt లై వాస-దిట్టి ఆ పచ్చుజ్జీవిఆ మే భఇణీ, 



చతు రోజ. జః 

ప్రియ. (క గౌ యో పవిళ్య జ 

స్పష్టమ) మనో 

రమ్కే చిరం ఖలు _పనువ్వాస్మి ; 

ని కాం నాటయ నీ అసి 
గ అంటే 

విదూ.___భో వయస్య; నిరూ 

ఢం తేమ | వాదిత్వమ్. 

((పీయ, సాఖిలాపం రాజానం నిరూ 

ప్య సలజ్జం క్రిష్ణా దధోముఖీ తిస్థతి. 

వాస.__ఆర్యవు త్త), కి విదా 

సీ మ వ్యేషా అన్య శైవ కరోతి * 

రాజా.(సస్మీతేమ్ 

క్ష అగ అనాధ లి స్వ వఫ్ధా దృ 

ర్న భవతి గిరో నా తివిశదాః, 

తనుః నీద 'త్యేపా 

(పకట పులక స్వెద కణిక 

యథా చాయం కవ్పుః 

స్తన భర పరిశ్షేశ జనన; 

నియత మఖలం సావ్యుతి విషమ్. 

క ఇబ. —( (పీయదర్భ్శీకాం నిరిళ్య) 

రాజఫ్రు తీ, వప. జే వితురాజ్ఞాకరః 
= స్ట 

_పణవుతి. 

[ఇవి పాదయో: సతతి. 

1. అనుమానాలంకారము. 

(పియ... .మణోరమే, చిరం కో 
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(ప్రీయ. (లేచి కార్పుండి ఆవులింత 

నఫినయించుచు అన్పష్టముగా మసూర 

మా చాలసేపు నిడించిలిని, 

విదూ.._-వయస్యా, నీమ౦త వాదిత్వ 

ము రూఢికెక్కి_నది 

[ప్రియ ఆసతో రాజుం శాంచుచు 
లజ్జతో కొంచెము మొగము వాంచును. 

వాస.._ఆర్యప్రుతా, ఏమి ఇది యిం 

కను వేణు తీరగానే యున్న ది! 

రాజు.---(లేం నవ్వుతో) 

చూపు (ప్రకృతికి రా లేదు మాటలు 

అంతగా స్పస్ట్రములు గావు ఈ మేను ' 

ముమ్మరము-గా గగుర్చాటును చెమట. బొ 

ట్లును గలదై సోలుచున్నది. మబీయు ఈ 

కంపము నిండు పొలిండ్లకు (శ్రమ పెట్టునది 

యె యున్నది; ఇవి యొల్లం జూడ ఇప్ప 

టికి నిశ్చయముగా ఈమెకు విసము అంత 

యు విటుగ లేదు, 

కంచు.---(పీయదర్శిక నుద్దేశించి) రాజ 

పురర్రై)వీండె నీ తండ్రియొక్క కింక రుడు 

(పణమిల్లుచు న్నాడు J 

[అని పొదములం (దైళ్లును. 

దల నం సనన లాలా నాలక ను నాలుకా జారడం దాన లాజపతనముడుడాతెదాబసజజానపనకో (రానని 

పసుత్త మై. 

పద్రూ= భో చతస R నిరాఢం డే పర త్రణం, 

Ch “సై ల అయ ఉత్త కిం దాణిం క ఏసా అజ్జహా ఎవ్వ కశేది! 
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(వాయ —-(విలోక్య) కథం క 

ఇుకీ ఆర్యవినయవసుః ! (సాప్రక 

హా తాత్క హా అర్జుశే ! 

కము __లఅలం రుది తేన కుక 

లినా తే కితకా వత్పరాజ[ పభా 

వాత్. వున _స్తదవస్థ మేవ శా 

జత 

వాస..(సాసక్) ఏహి అళీక 

వీకే ఇదానీమవి తావత్ భగిని 

కాస్నే హం దర్భయ. (కళ్చేసృహీత్వా) 

విదూ..భవత్సి త్యం భగి 
సీం కర్ణే గృహీత్యా ఏవం పరితు 

జామ 

పాసి. వెద్యస్య పారితోవీ కం 

ars లేమి. 

ఊటీ 

తమ్ (రాజానం నిరిశ్న 'ససి తమ్ వె 

యదర్శి కా 

(ప్రియ.---(చూచ్చి ఏమి ! కంచుకి ఆ 

ర్యవినయవసువా ! (ఛాప్పములతో) ఆ 

య్య నాయనా అయ్యో అమ్మా! 

కంచు.---ఏడువకు వత్స రాజు ప్రభా 

వముచే నీ తలిదండ్రులు క్నేనుముగా ను 

న్నారు. రాజ్యము చెండియు మునుపటి 

య్యక్టు "యున్న ది. 

వాస... (బాప్పములతో) రావనే మా 

యలాడీఇప్పు 'డెనియు చెల్లిలిచెలిమిం జూ 

పవే ,.(కంఠమునం గవుంగిలించి ఇప్పుడు 

ఊజడిల్లి లీని. 

విదూ.._--అమ్మా నీవు చెలైలిని మెడలో 

కవుణశిలించుకొని యిట్టు పరమానందంబున ' 

నున్నా వు. వైద్యూనికి బహుమానము మణి 

చితివి. 

వాస. వసంతక్యా మజవలేదు. (రా 

జు నుద్దేశించి మందహాసముతో) వెద్యు. 
లు — కా 

టల న ణా చే వాసము "ల జై ద్య, య. హ స్తమ్, భగిన్యా కా నుం? 

అగహస్తం తే తే పారితోషికం చాప. న 

(ప్రియ.----. , .కహూం కంచుఈ అయ్య విణయవిసూ! ... హాతాద! _హాఅజ్ఞావీ! 
వాస... ఏఫా అళీఅసీ శే; దాణిం వి చావ భఇణిఆసికేవాం దంపేహి, 

ఎ. దాొణిం సమస్నత్తమ్ట, 

అడ శ జ ల్ జల విదూ._.._హోోేద్కి తుముం భఇణిం గెణ్భ్అ కంళఠె ఎవ్వం పరితుట్టాసి, వెప్టస్స 

పారితోసీఅం విసుమరిదం, 

వాస.--వసంతఅ ణ పిసుమదిదం, 

హళ్ధం జీ పారతోసీ అం దావఇస్సం, 

... వెజ్బ పసాశిహీి వాతం. భఇజణీఏ అగ జ థ్ గ 



చ తుస్టో ౬ బు? 

[రాజా హస్తం (పసారయలతి ; వాస. 

(వ్రీయదర్శికాహా స్త మర్పయతి. 

రాజా. (వా స్తం పిహృత్య) క్రి 

మనయా* సంప 'ల్యేవ కథ మహి 

(పనాది తాన్ని, 

ర. స్త్వ మగహీతుమ్? 

పథమ మేవ తాతే నేయందత్తా. 

విదా _.-ఫో మానసీయా ఖలు 

చప మాస్వ్యాః పతికూలంకురు. 

(వాస, రాజ్ఞో వాస్త బలా దాకృ 

స్య (ప్రియదర్శికా ముర్చ్వయతి. 

రాజా. దేవీ |పభవతి. కు 

త్రో౭_న్వథాకరుం పథ వః 

జాన ఇ] అతో=_ 

వీ పరం కిం కియతామ్ * 

"రాజూ...-కి మతః 

యమ్? పశ్య. 

పరం (పే 

నిశ్చేషం దృథఢవర్శణా ఫున 
తక స్వం రాజ్య క మధ్యాసితం 

త్యం కోశీన సుదూర వు ప 

పహృతా సద్యః (పసన్నా మమ 
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[రాజు చేయి చాంచున్వు వాసం (ప్రీయ 

దర్శికాహూ మును అర్చించును, 

రాజు.. (చేతిని విసర్జించి) ఏల యీ 

న గి చ ఖే చే వు జ్ క §* ఇప్పుడె యొట్ట కలకు (పసన్ను 7 ల 

వెలిని, 

వాస,__నీ వెవరవు కై కొనకుండుటకు? 

ముందుగానే నాయన దీనిని ఇచ్చెను. 

విదూ,..__ఓయి్యి మాననీయురాలు గ 

చా చేవిఆమెకు (పలికాలము సేయకుము. 

[ రాజుచేతీని బలాత్మా_రముగా 

పిచి (పీయదర్శిక నిచ్చును. 

రాజూ, దేవి యేలుచున్న ది. దేవి చి త్ర 

మును చాంటుట కేటి సామగ్ధ కము? 

వాస... ఆర్య పఫుత్తుంండా, ఇంకను ఏ 

మి (ప్రియను చేయవలయును. 

a రాజా, _ ఇంతకు పయిగా (ప్రీయము 

ఉండునా? చూడు... 

దృథవర "వెండియు తన రాజ్యమం జెల 
క ణో 

"నెలకొ న్నా (డు, నీవు కోపముచే బహుదూ 

రము అపవారింపలబడియు వెంటనే నా 

యందు (పసన్ను రాలవయితివి, నీచె ల్లెలు 

1; అద్యాసీతమ్._ఆస్ అకర్మకము, అధిపూర్వకమయినప్పుడు సకర్మకమ 

గును ఆధారము కర్హ్మ్యయగును. 

న. 
ననన నన ననున 

వాస_కో తుమం అగణ్లిదుంో ఫుడమం ఎవ్య తాదెణ ఇయం దిక్లా. 

విదూ.---భో మాణణీఆ క్షు జేవీ. మా సే పడిఊలం కశెహీ. 

వాస,---అయ్యఉ క్త, అదో ఏ ఫరం కీం పీఅం కరీఅదు, 
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కీన స్తీ వీయదర్శికా చ భగినీ 

భూయ ON సజ్జ్ఞత్యా 

కన్ను న్యా దపరరి (వియం 

(వియత మే య త్పాం్యపతం 

“An (పార్థ న్: 

2 త థా వీద మస్తు, 

(భరతవాక్యమ్. 

ఉరీ ముద్దామసస్యాం జనయ 
ది 

తు విస్ఫజకా వాసవో న్నవ్న్ మిషో, 
అట "ల 

మిపషెై సె “విష్టపానాం విదధతు eS 
విధివత్ (వీణనం వి పముఖ్యాః, 

అకల్పా న ఆ భూయాత్ స్ట 

రతర ముచితా సజతి స్పజ్జనానాం, 
౧ జె 

నిశ్నేపం యాను శా న్తిం విశు 

నజనగిరో దుర్ణయా వజలేపాః, 

[ఇతి నిప్కూ.) న్లాః సర్వే 

యదర్శి కా, 

(వీయదర్శిక యు (పాణములు దక్కి వెండి 

యు నిన్ను 6 గలసినద్వి ఓప్రియతమా చ 

నిపుడు ప్రార్థించుటకు ఇంక చేటు పీయ 

ముమి యుండును, 

అయిన నిది యగులగాక, 

(ఛరతవాక్యము.) 

కోరినవర్ట ము గురియుచు ఇం దుయడు 

భూమిలో 

జ ఒర అద పండించును గాక, (చాహ్యణ్యశేస్టులు యజ్ఞ 

మిక్కు_టముగా పయిర్గు 

ములచే యథావిధి దేవతలకు (ప్రీతి 

యొనర్హురుగాక్క తేగిన అననన సాం 

గత్యము కల్పముతుదివణికోను మిక్కి_లి దృ 

ఢ మగుంగాక్క జయింపరాని వ(జలేప 

ములయిన కొండగాండ వాక్కులు 

సంపూర్ణముగా శమించునుగాక . 

[అని అందును నిష్కు_)మింతురు, 

ఇతి చతుజ్ణో౬జ్క్య_ 

అర్య వ్ లం ఇచి (శ్రీమహాకవి (శ్రీహాష్ష విరచితా 

(వీయదర్శి కా నాటికా సమాబ్వా. 

నా నన Eee 

2, భరత వాక్యమ్---భగతుండు (అనలగా నటుండు) వప నటి వాక్యము. 

8. త్ఫవిస్టపొ నామ్ తీవిష్టప ప మనంగా 'స్యగ్గము- -అందు ఉండువారు 9విష్ట 

వులు, ఆకల్నా _న్లమ్=[ పళ యమువరకు_ఆ=వటికో - కల్ప మనంగా (బద్యామొక్క పగలు- 

కల్పా_న్లక=[పళయము, వ(జలేప మనంగా పగిలినరాలను అంటించుటకు సిద్ష 

ముచేయంబడు నొకజిగురు; దానితో అదుకంబడినది మతి వీడదు అప్లై, కొండగాం (ద 

మాటలను (ప్రభువులు నమ్మ నముదుర్తు ఆమాటలయందలి మో'సమును వారి కెతుక పబుచుటప్ 

ఎవరికిని శక్యము-గాదు, "అట్టియాకొండెమలు నశించును గాక యని ప్రార్థన, 



న్ 

అ 
క్షోకములకుం బద కములు, 
వా 

ప్ర. న్స్ కను(దమ్లి పొగ (గమి కలంగినయంత్ నే _ జాబిల్లి వెల్టున సంత సిల్లీ, 

వరుని వెం (గనన్ను వై చెచినయంతే చే_నలువచూడ్చు_ లు చాక నానం జెంది, 

అడుగుగోటను నీడ యగపడ్డయంత న - యీశు_వె గంగకై యీాసు కొండి, 

హారునికరస్పగ్శ యలమినయంత నే _ 'మెనిండల బులకలమబజువు దాల్చి, 

పరిణయమపహఃగీత్పవంబు నం (బమదలీల 

రాజిలుచును న్న శీ కెలరాజత నయ 

మము గరుణ జాలుకొనుకటాతుముల చేలి, 

మంగళ మొసనంగాయగాత సామాజికులకు, ట్ 

కైలాస జైల మాక'ససమున శఆగయలూా 

బూచులు తూలి యబ్బురపడంగ, 

ఆటు మొగంబులయర్భకుండు బిలీనం 

దల్లియొడిం జొచ్చి డాంగికొనంగ 

ఫణికుల స్వామి కోపంబు దీపీంపలా. 

జుజచుజ దెసదెసనం జూచుచుండ్క 

బొట్ట(వేలను బిట్టు మెట్టలా మెయి (క్రున్నీ 

పాతాళమునకు రావణుడు (క్రుంగ, 

కో పఘూర్ట్మితు 6 డయ్యును గాతుగాల 

ని వ్వెణను గారి గాయనటం గవ్వుకొ నంగ 

హర్ష వారాన్ని ధిని నోలలాడుచున్న 

శివుడు మో కిస్ట సిద్ధులు సేయు౯గాత, 5, 

(శ్రీహార్టుండు కృతి ప్రణేత్క సభయుకా జేర సరా పారా “యెొం, 

తో హృద్యం బగు వత్స రాజుక థృ మాతో సాటి తే రాటలో; 

ఈహా సిద్ధి నొసంగు నొక్క డొకండ యిం జేమిఫొ (1 లై! 

డాహా సర్వగుణంబులుం గలి” నా కానందరాజ్యంబు గాక , వ్ 

అన్న ర నాథునాపదయు, నాత్థజనంబులం బాయునుఃఖముక, 

ఉన్న యెడం దలంగుటయ్యు నుగ్రకుమాగ్దగత్మి పయా'సముక్షా, 
ఎన్న (డు నేఫలం బిడనియీచిర జీవిత నాకు. నేంటికికా 

గన్న విసంపుంబం డిడి తిన న్వలాాక! విధి (వాలు కప్పునే ! ef 
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15. తే. 

18, చ, 

19. తే. 

కలంని సునబంభనందును దగణి యితయయు 

కన్నెను మ 

ఆత్ర ధామంబు చెండయు నధిగమించీ 

తేజరి-లైడుం గడు వత్పరాజుషగిది. 

చి సయితులం జెన్ను మీటే 

సేవక భ_క్రియుకా సచివశింటాల పజ్ఞయుం దెల్ల మయ్యె, మి 

(తౌవళి కేట యయ్యొ, విదితం ప (పజాను రాగముక్ 

సేవిత మాజిసావహాసీత్క చేపడియెకా దరుణీలలామ్య నా 

కేవిళవంబు నీనిగళ మియ్య ద దాంఖికధక్మ్మకల్పమె ] 

చిమ్తచీ(కటి (గమ్ము చెఅను 'జెచ్చెదు గాని 

యాము ఖేందుజ్యోత్స్న నరయ వేమి? 

'సంకెలరవళికిం గింక6 జెందెదుగాని 

యామధురాలాప మరయ శేమి ? 

కూళలం జెజరతుకులం దలంతువు గాని 

యానెయ్యపు( గారు మరయ వేమి? 

స్వాతం క్య మెడపిననటల నెంచెదు గాని 

యావెలిసంగాత మరయ నేమి! 

దోసములె ? బంధనంబున వాసి లేదె? 

మనమునను జక్క_6 దలపోయుమా వయస్య, 

ఏమి చండమహో సే నభూమివిభుని 

పుత్తిి కామణిగుణగణంబునకు సాటి | 

అప్పుడె వల్వడినవార లయ్యు వెండి 

యవని నాథున్ని యోలకు నరుగు వేళ. 

దప్పు లేకయె భృత్యులు తణచుగా 0౫6 

ద ప్పొనర్చిననండాన. దల్లడిం(తు. 

తొలుతను ఆట ్ ము పోటులనే దు మొనరించి పదాతులక్కా శరా 

వళు లడరించి లేళ్ళవ లె వాజుల దిక్క_మొగంబు సేస్కీ యా 

వలం 'బెజకైదువు ల్విసర్నివెచి మహాసిని దూసి యేన్లులకా 

ఇలగం దొడంగ నంటివనిం జిందజవందణ సేయునాట గాక్షొ, 

ఒక్క_ంటడె బల త్రీయము నిట్లు లుక్కడంచి 

కత్తినెత్తుట నెగుమూంపు బొ త్తిలంగ 



శ్లో కములకుం బద్యములు,. 428 

వాలుగంటులు సపేరశెద చేలు (గాల 

వీరు. డెప్పటికో డస్సి విహాతుం డయ్యి. ౧౦. 

21. 7 లీలామంగ ళ మజ్జ సౌ పకర ణాళిం గూర్చి శుద్దాంత వే 

శ్యాలోకం బిపు 'శా్యప్రయాసమున డయ్యం, బయ్యెద లజ, నా 

రాలోకం౦ంబుల6 జన్టవల్ మెజసీ (పత్యవంబు లౌ టొస్పెడకా 

లీల న జనకాల భర కలశాలికా చేజ తా నెతెనాకా, ౧౧ 
శే బె —- ర 

22. క, మిడియెండ కుడుకుడిగ్టియ 
బుడగలు నా బేడిస లవె పొరి(బారిం (దుళ్గుక్ళో 

గొడుగు దాల్చు నటనచే 

సడలినదానినె కలావీ చయ్యనం గుంచెక, ౧5, 

మణియు, 

గ తే శేడిలేన తరులగుం డ్రనీడం జేరు. 

బాదుఅజలం బనుచు నొసపడి రయమున్వ 

విడిచి యేనుంగు చెక్కిలి వేగిరమున 

చెవితొఅటలోనం దుమెద చేరు నిపుడు. ౧౨. 

25. ఉం సోలుచ్చు త్నీణమై నుడువసుక్కుచు, శోభనమ్మాతభూప. మె, 
పాలినమోముందానురం (బభాతసుధాంశుసీరికా హారించుచు౯ , 

దాలుచునొక్క- (పొద్దుకతనక గర ముత్క_లికక వహీంచు[ పో 

యాలిని నూత్న రాగజదకాంచితంబో లెం గనంగం గోళదకా గక 

27. &. రాలినవృంత జాలముల రాజిలు వావిలి చెట్లకింద టకా 

నేల తను ప్రవాళముల నీ టొదవకా రచితం బొకో యనక ; 

గాలికి 'స ప్తపర్భములగంధభ మిబే మనవాయ వీచుచుకొ 

బోలికం జూపు యూథపసముత్క_ట దానయుగంపుందావితోకా. గళ్ 

మటియ్సు, 

౫) క, తుమైదలు తమ్మిపుప్పొడిం 

గమ్మంబ సిమియొడలిపూంత గా. డాల్చ్సి మరం 

దమ్మాని మత్తుగొని గీ 

| తమ్యులు సొడెడిని వ్య క్త తారిక్తము గాక = . ౧ 

29. చ. అడర శిరీప పుప్పమృదులామలశాదహారి క్ల దేశముల. 

'డిగినప చ్చ రాయిసుకం గట్రిన కొ న్నె లకట్లకెవడిక్ళ, 



124 పీయద్టీక, 

తొడీమలనుండీ జాలీ పడీ తొొట్టినమంకెనపూవుశావుల౯ 

బుడోమి మేం ద్రగో పశత ప్రజ్ఞత మో యన నొప్పు నిప్పుడు. ౧౭, 

శిల. క. వీనులకు విం దొనర్వ్పు టి 

యానూపురరావహారు లగునం ఇరొదల్; 

ఆనంద మిదుం గనులకు6 ద 

టా నూక హవివరదృళ్య లగువీచితతుల్ ౧౮ 

ఏం. క గమన వలచెడుతామర 
) ల 

" నములనెతాపి |ఘాణసమద మొసగుకా 
rEg వలే 

అమయశీతములు వా 
మ = 

తములు గా తమ్తులకు ముద మొదవించుక.. గగ 
= = 

సీ4. తే. చూచినంతనె యొంతయు. దోద్యముగను 

స్వ చ్భమును విస్ఫుటాంభోరుహా చృవియును 

ఏడవ నలక్రీ చక్ర న . 
(బవుదవనలక్షీ దీర (త్రం బనంగ 

డిగియ ముదం బొసంగు నాడెందమునకు. ౨౦. 
౧ 

ఏర. న బలియిలు వీడి భూమిం గవం బన్ను గకన్యక యేీంగు టెం చెనా! 

కోలుగదు దాన నిట్లిచెలి కంటిని నే నలలోకముక వృథా; 

చెలవెలుం గిట్లు రూపు గొని నిల్చెనొ! యుండ ద దెందునుం బవల్; 

నలినము6 గలం దాల్ని సిరి నాం దగునీలలి తాంగి యెవ్వతో ( ౨౧, 

89. మ, అమ్బ తాసారిణినాంగ గన్ను లకు 'నావ్లోదంబు గావించుచుకా, 

సవమయంబందు. బయోధరాంకుకము (స్తం బాట దృక్చుణ్యమె, 

పీమధామాక్భలతి యెనయీరమణిచే సౌలాగ్భ హీతంబు ల్రీ 

కవములంబు ల్వుకుళింపకున్న వి! యటే క న్పట్టు6 జోద్యుంబు గాక. 59, 

41. తే. విసువకుము గోల యీ శేంట్లు ముసురుకొనియె. 

డావికై నీదు నెమ్రైోముందమ్మిమో ద్య; 

వెండి వెదచల్లిబేని నీబెదరుంజూపుం 

గలువతేంపర సిరి నవి తలంగు నెట్లు! ౨౩. 

కర్. వే, చూరు మూసీకొనియును నీసారసవని 
కంటకంబులం దాల్సి నకారణమున 

భామినీమణి మృదుపాణి పల్ల వంపు 

స్పర్శసమ్థోదమును దేటపజుచు6 జూ వె. ౨౦౪. 
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14. 

47. చ. 

కళ, క, 

62. క, 

64. తే, 

66. తే. 

67. & 

“9 

శ్లోకములకుం బద్య ములు, 

కోమలవనంపుశోభం గొని కాంతవతెకా దినలక్రీ యేా రా 

గము రపిమండలికా ఘనముగా6 గన నయ్యెడి నాయెదక బ లక, 

కమలినిచంత నావలెనె కాంతం దలంచుచు. గోక ముండెడికా, 

'సమకొ నె నాకు. బోలె దివసంబున కంతట నంధకారముల్. 

ఊరుస్ర్రనెపమున వెలువడు 

వారక ేంబవలు నీదువలవంత చెలీ, 

'థఛారాళముగా. బడు మరు 

నారసముల రుం[కియాని-నాద మొ యనంగాకాం 

ఎదియును దా నస దయ్యును 

నొదపినమవహా దాశయమున నొందును మహిమకా; 

మదగజకంభస్థం జై 

పొదలదె బూడిదయు(బొరసీ భూప ణపదవిక ? 

వలుదము తెంపు గలువడంబులను డాల్చి 

రతనపుం-బెండిశంబముల్ రాజిలంగ, 

అచ్చరల మించుజవ్వను లధివసీంప్క 

సుగపిమానంబుగతి నొప్పు. జూపుటిల్టు, 

భవ్యతే నొనర్తు నంతఃఫురవ్య వస్థం 

గనుదు. (బ్రతిపదమునను సక తక ములను 

దండనీతిని జక్కు_(గా రాల్చి నడుతు, 

మొనసె నృపవృ త్త మెల్లను ముదిమి నాకు. 

. అందెలు కాళ్ళ శింజితసమంచిత కాంచిక (శో ణిమండలిక, 

సందిట చాజిబందులుం గలి బన్న సరంబులుక, శరం 

బందును 'నాగరంబుం జెవులందును గమ్మలునుక జ్యలించెడుక 

(గందుగ రాణి గార్హ యుడిగంపు. దుటారి మిటారి పాళికిక౯. 

. ఇప్పుడె వూగ్యరీతిం దపీయించుట మానె నను సుధెకరుం, 

డిప్పుడె మానె మోవి నలయించుట మున్వ లె "వేండియూరుపుల్ , 

ఇప్పుడె రత్త గాదు మది బుస్టైె యమందము ల మ్మొ నంగముల్ ! 

తప్పును గుందు కోరికల ధ్యానము సే సెడుమ్మా తీ -నెననుక 

పరిజనాన్వితు. (బద్యోతు వరంగుపటిచ్చి 

వీణ వాయించుచును మహా విభ్రమమునం 

విం, 
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5, మ, 

18. క, 

79 తే. 

99 Pe 

85. తే. 

90. &. 
ow 

[వియదర్శక, 

జూడు. డిందుల సందేహ మేడ? వేడ 

దక్క గొనిపోదు వాసవద త్త చేను. వీ, 

ద చ Sta! వ్ బృ | అదియే రూపము నేత్రపర్వ! మదియే యజ్ఞ శ్రల్యవ ద్వేష. ! మ 

ల్లదియే మ త్తగజోచితంబు గమనం! బాసత్త మే యూర్ణితం! 
cn =O వి గ్రా 

బదియే లీల! స్వరంబు నల్లదియె సాం డ్రాభోదని గాది! మేల్! 

చదురొప్పం గనిపించె నీ చెలువ సాతాద్వత్సభూ నాయకుక 33, 

సున బంధన రుద్ధంబును; గని యాకాశమును దనదుకాంతను దనతా 

వునకుకా మానసమునకుక | గొని చన రాయంచకిొదమ కోరికపడెడికా ౩3౬, 

(కొ త్తవలపు గలిపి యు త్తలం పె ప్రైడు, (కించుమరునిబారికిం దలంకి 

'తేంటిముగుద కాంచం దివురుచునున్న ది|యెదను జూాఆగొనినయె మ్రకాని, 3౭. 

(పొనె వ్యంజనధాతువు ల్పదియు సంపాదించె వ్య_క్షత (ముక్య 

(శాపించె నయ మధ్యమ దుతేవిలంబచ్చి న్న మె తెల్ల మై; 

గోవుచ్చ ప్రమఖంబు లౌయతులు సేకూర్చెకా రపహీకా మూండునుకొ; 

జూపంగాంబడెం దత్త ్వపూర్వకము లై సాంపారు వాద్య(కియల్ . 3౮. 

అప్పుడె మంచుబొ ట్లప్ప్రళింపంగం జల్వ 

ల్వలించెడుతమ్మి వొస్టయొక్కొ- ? 

చేకువనే యెండం బీల్చు దానను దాన 

నీసవాజాహాద మెట్లు గలు? 
య య ౧ 

తోరంబు గా నిట్లు తొ్రరాడును పీమంబు౯ 3 

బరికింపంగా హీమభాను(డోొ కొ_ * 

అవుర! యాతం డెట్లు లగ? వెల్లుసూదులC లు ౧ 
జూుజచుజ పిరహుల. జూడు నతడు. 

ఇంక మణి యేదొ యిది? యహో! యజణుంగనేర ! 

నజాహూ 1 తెలిసెను ! నునుం జెమ రనుమిషమున 

నమాతవర ౦బు గురిసెడు ననవరతము ARS ల 
నద్భుతస్పర్శనము (ప్రియాహ స్పమ యిది! పనా 

లేంతపవడంపుంజివుళులలీల చేలు; నట్టిదీనను నీదుస్వపహా స్తమునను 

స్వయముగా నీవు నాదుహవృదయమునందు। రాగ మును బెట్లితివిరాజరాజవదన. 
నెయ్యము జూఫు దాల్చి నను, "న్మత్రము శ ణసరోజమి(త మే, 

ఛియ్యాము మోటీయుకా బలుకు దీల్చ్పడుం దొట్లు గద్దదం బగుక ; 
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108. 

105, 
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శ్లోకములకుం బద్యములు. 

చయ్యన డించినకా దెలియు. జక్షవకంపముచేత నూరుఫషుల్ ; 

అయ్యను ! ప్రసాద మిది యద్దను నీరూపు డాంగురింపంగాకా ! 

ఏల కళంకి( జేసెదు ము ఖేందుని. గన్నామల నుడుంచుచుకా 

గాలికి నాడువుంకెననగకా బొరయించెదు మోవి ేలాకో ? 

సోలెడిం గా నురోజభృతి, (సుక్కంగం జే-ససెద వేల యింకనుక ? 

ఖేలన మో(క్రియకా నిను నగింపనె చేసితీ మాను కోపముకా, 

ఒక్కటి. (భూకుటీధరము నుత్క_టగుర కణంబుం జండముకా 
దక్కు. భయాకులంబు. జకితస్లవమానమృగీవిలోకముక- , 

దకొ_న ేవిమోము దయితాముఖపద్తము (మోల గాంచుచుక 

జిక్కితి ఫీతిచే వలపుచేతను నే నురుసంకటంబునక. 

దిట్టత్ నాన నవ్వుచు నదీ నత6 గంఠము( గాంగిలింతునా | 

య క్హై చటు( ప్రపంచమున సారము నొందం౫గ౦ శేసీకొందునా ? 

నెట్టన "గేలం మోడ్చి పదశీగరునాంబులC (బెల్లి యుందునా + 

యెొట్టులు జేవియీ 'సపనయింపంగ నౌానొ యెటుంగ మిత్రమా. 

ఏల దొజం” దాసనము నీ క్రియ నాకయి? యిట్లు తొ టుపా 

శేలాకె ? లేవంగావలయునే నను గూరిచి తాంతమధ్యరో 2 

లోలకటా కు పుంగృపకు లోనగుగాసుని నక (బపన్ను నీ 

వేల మహాదరంబు రచియించి విలతునిం జేసె దిమెయిక్ ? 

. ముడువవు గాని కన్నొమల, ముద్ధవిలోచన యేడ్తు మాటికికా 

వడంకును మోవియం దడంతు, శా(సము నూళర్చెదు దీన దీర ముక 
రా ఖు ఖు 

నుడివెదు గాని నిక్సెదు మసోగతి జేనినొ చింత సేయుచుక్యా; 

అడంచిన నీదుకిన్క_ నిభ్భ తావాతి కైవడి నన్ను నొంచెడికా, 

న ముట్టడి కల్కి_నట్లి తన్న మోల సుభృత్యులు నాయడునా(టికికా 

గిట్టు; ౫జూళ ము న్యడియ, తీణయు me సమ_స్తసైన్యముల్, 

పట్టి తదీయదుక్దము సపాటము నేస్కి కళింగు. బాదలికా 

నట్టిరా కొట్టిరో యొకటిగా వినెదమ్మరా నేండొ యుల్లియో, 

ఏిజయ సేనునిమొన మనపిజయ సేన 

బయలి బేళశంబు పటంగాం (బభవ మేంది 

దుగ్తము. ౫లింకపాతకుండు దూరి యందు 

నోట నోడయొ శరణుగాం గొదుకుచుండె, 

[27 
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శ్రర, 

రర, 
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ర౬ 

క, 



1256. వీయదర్శి కు 

107. క. జండువగ నేని దొరం గను 

పండువు సేసీకొనుభటుండు (ప్రమదజడు( డగుక 

దండిపగణ దొరయానతి. 

జెండిన' వీరవరుమాట వెప్పవలయు నే! కః 

ఎ. క పొలియించి హతకళింగుని, నెలకొల్పి మదీయవిభుని న. 

నిలలోన నిజయనేనుండు! నిలిసెకా వీర్నాగగుండు నీకాసనముక Ro. 

118. తే. (కమముగా( దేచె నిండంగం (బమదమార6 ॥ 

బోయె6 జేంటియు. దామర మొగ్ద. (గోల, 

మంచునుం బడి దానిని మాడ్చి వెచ్చె 

విధి విరోధింపం గోర్కు లెవ్విధి ఫలించు! 

114. చ. కలికికిం గన్ను మాంతేవకోం (గమ్మెను జీకటి నాకు దిక్కు_లకా ; 

నిలిచెను శ్వాస మింతికి, వినిగ్దత చేష్టిత మయ్యె నాయొడల్ 

ఎలుం6గు నిరుద్ద మయ్యె జెలి కింకెను నానుడి నాదుకుత్తుకకా ; 

దలంప విసంబె బాలను వెత ల్బకలంబులు నాకే వాటి లెక, సం, 

117. ఆ చూ ససిగ లేదు, స్ఫుటక బాలదు మాట. ; 

దనువు డయ్యు, ౫గురు కొనుం జెమర్చు; 

చన్ను 6గవకు వణంకు సంధించు. గేశంబు 

కాన నబల కింక గలదు విషము, Ro, 

119. ఆ. మానితరీతి. బెందె నిజమండలముకా ధృథవగ్శ వెండియుక ; 

బూనినకిన్క_ నీవు విడి పొందితి విప్పుడె నాపయికా గృపకా; 

(పాము వ నిన్ను 6 జెలియల్ (ప్రాయదర్శిక గసా డె ; నింకనుకా 

'జేనిని వేడగా వలయు. దెల్బ్పంగచే మటేీ జీవి తేళ్వరీ. ౫౩, 

120. ఉఊ. వాసవు! డిష్టవృష్టు ల నవారిగం వాండియు. బంట. బెంచుతకా' మ 

భుూసురు లిషులక సురనమూహములం దనియింత్రు గావుతకా ; 

వాసీగ సాధుసంగమము వర్టిలుం గావుత శాశ్వతంబుగా ; 

నాసిలుం గావుతేకా ఖలుల నాల్కలు శా పెడుపాడుకొండెనుల్. ౫. 
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